










বন্দে মাতরম্ ! 

অবাক্-কীণ্ড 1! 

অভিনব স্বদেশী ছবি। 
প্রণেতা 

ক্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 
ছুরির, 

ন্যাশান্যাল থিয়েটারে 

প্রথম অভিনীত । 

নুতন সংস্করণ। 

প্রকাশক 

শ্রীগুরদাস চট্টোপাধ্যায় । 
(২০১নং কর্ণওয়ালিস স্ীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। ) 

কলিকাতা ; 
এবং ২ নং গোয়াবাগান স্ত্রী “ভিক্টোরিয্া প্রেসে” 

শ্রীতারিনীচরণ আস ছারা মুদ্রিত। 

রা মাঘ, ১৩১২ সাল 

মূলা 1৮০ ছয় আনা । 



প্রথম সৎসক্ষরণ । 

সহৃর-সংবোজক-_ 

শ্রীপুর্ণচন্দ্র ঘোষ । 
নৃত্যশিক্ষক-_ 

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণু বাবু )। 
নাট্যশিক্ষক-_ 

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ । 



উৎসর্গ ৷ 

যে সকল স্বদেশভক্ত মহা'তআ্সাগণের 

আগ্রহ ও উৎসাহে 
জন সাধারণের স্থদেশভক্তি " উলিয়া 

উঠিল, 
আসমুদ্ব হিমাচল বিকম্পিত করিয়া রব উঠিল-__ 

“বন্দে মাতরম্, 
তাহাঁদের পবিভ্র করে 

আমার এই অকিক্ি শুকর 

ক্ষুদ্র স্সদেশী ছবি 

্ন্বাম্কশ্যলা ওভ ও 
উত্সর্গ করিয়া 

আমি ধন্য হইলাম | 

হতি 

বিনয়াবনত- 

গ্রন্থকার 





ছু একটী কথা 

“অবাক-কাঁ৩” যে, এরপ ভাবে স্তবধীমগুলীর দ্বারা 

সমাদৃত হইবে, তাহ! আক্তার ধারণ] ছিল ন|। “অবাক- 
কাণ্ড” পুস্তকপাঠ ও অভিনয় সন্দর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা যে 

আজ এতদূর আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাহা 

আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। এই নির্ববাণো- 

মুখ স্বদেশী আন্দোলনে “অবাঁক-কাণ্ু” যেন ইন্ধন স্বরূপ 

হইয়া আবার দ্বিগুণ তেজে প্রহ্ছলিত করিয়া তুলিতেছে, 

এনাট্যমঞ্চে নাট্যামোদী স্থধী দর্শকমগ্ডলী “অবাককাঞ্” 

অভিনয় দর্শনসময়ে যেরূপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া 

থাকেন, তাহ! দেখিলে আমাদের সৌভাগ্য-গরিমার পরিচয় 
প্রদানের বাসন! হয়। যাহা হউক আমর| ধন্য হইয়াছি, 

আমাদিগের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও শু/ভানুধ্যায়ী সুহৃদ্- 

মণ্ডলী সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছেন । “ইউনিক 

রঙ্গমঞ্চের “অন্তর্ধ্যানে”, এই জাতীয় উদ্দীপনার দিনে, 

জাতীয় রঙ্গ ভূমি” “নাশান্যাল থিয়েটার” নামের সার্থকতা 
সম্পাদন হইয়াছে । কারণ, “অবাক-কাণ্ড”» সকলকেই 

আনন্দিত করিয়াছে । 
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“রিজিয়ার” গ্রস্থকার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন রায়: 
বি, এ, এবং বাবু রণেন্দ্র নাথ গুপ্ত (ছায়াময়ী ও শ্রীমতী- | 

বিরহ প্রভৃতির গ্রন্থকার ) মহাশয়, এ পুস্তকের ইংরাজি 
অংশটুকু সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত 
করিয়াছেন । 

আমার চিরপ্রিয় পৃজনীয়হৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন 
মুখোপাঁধায়, আমার পুস্তকের আগ্ভোপাস্ত ভ্রম সংশোধন 

করিয়া দিয়াছেন। হরিসাঁধন বাবুর খণ আমি এ জীবনে 
কখন পরিশোধ করিতে পারিব না । “অবাক-কাঁণ্” অভি- 

নয় দর্শনের জন্য আমার মে সকল ক্ৃতবিদা, গুণগ্রাহী ও 

শুভান্ুধায়ী স্ুহদ্ম গুলী পত্র দ্বারা অকপট সানন্দ ও অভি- 

মত প্রকাশ *করিয়া, আমার উৎসাহ বদ্ধন করিয়াছেন, 

তাহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতন্ঞ্ত রহিলাম। 

এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা,_যেন, এই 

জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে এই জাতীয় “রঙ্গ-ভুমি”” *গ্যাশা- 
হ্যাল থিয়েটার”, উহার স্বব্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু বিপিনবিহারী 
বন্থ ; বাবু বিহারীলাল দত্ত ও বাবু জহরলাল দন্ত মহাঁশয়- 

গণের যত্রে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, ইতি-_- 

গ্রন্থকারহ্থয | 



চিত্রোল্িখিত পুরুষগণ £ 

হাদারাম ৪ 

ব্যাকুবনাঁথ 

মিঃ ঘোষ 

উপেন বাবু 
ননী বাবু 

ঘোগেন বাবু 

স্থরেন বাবু 
পূর্ণ বাবু 

পটল 

গোপাল নর ৪৪ 

করিম বক্স 
নরেন ৃঁ চে 

অভিরাম **.* 

মিঃ কক 1 

মিঃ হারিস] 

জনৈক জমীদার । 

প্র সভাপগ্ডিত। 

জনৈক বিলাত' ফেরৎ বাঙ্গালী 

দেশ হিতৈধী শিক্ষিত বুবকগ' 

ব্যাকুবনাথের পুত্র । 

বিমলার পুত্র । 
জনৈক শিক্ষিত মুসলমান । 

দেশবিদ্বেবী ছাত্র । 

জনৈক পূর্ববঙ্গের লোক । 

সাহেবদর । 

রজক, পরামাঁণিক, সিগারেটওয়ালা, হো নাহেবগণ, 

পাহারাওয়ালা, জনৈক অন্ধ, ছাত্রগণ ও 

বালকগণ ইত্যাদি । 
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সত্রীগণ | 

কালীমণি *** ** ব্যাকুবনাথের স্ত্রী। 

অমলা ও 
] পল্লীবাপিনীদ্ঘয় 

বিমল! 

শিক্ষিত গ্রীষ্টিয়ান মহিলাগণ, ত্কাতিনীগণ, রাখিওয়ালীগণ 

সিগারেটওয়ালী, নাগরিকাগণ ইত্যাদি ইত্যাদি । 



অবাক-কাণ্ড !! 

প্রস্তাবন! 

দৃশ্য-_কেলীকাঁমন | 

( নাগরিকাগণের গীভ। ), 

এ ব্যাপার বড় মন্দ নয়। 
ভাবৃছি খালি, সনার বলি, 
(এর ) পরিণামে কি যে হয়॥ 

জানি নাকো সত্যি মিছে, 
(শুনি) বাংল নাকি এক হয়েছে, 

তবে আকাশেতে ফুল ফুটেছে, 

স্বপ্ন হলো সত্যময় ॥ 

ছোক্রাগুলি সবাই মিলে, 

বুক ফুলিয়ে হেলে ছুলে, 



অবাক কাণ্ড! 

গাইছে গান, মার্ছে তান, 
মনের কপাট খুলে, 

আবার ঝ্ল্ছে সবাই কোনে কালে, 

ছোব না যা “দেশী নয়।» 
সবই ভাল বুৰ্তে পারি, 
যদি ছাড়ে সবাই দাঁগাদারী, 
নরম হযে সরম রেখে, 

যদি ধীরে ধীরে কথা কয়, 

শেষ রক্ষা হবে কি না, ভাইতে মনে হঃচ্ছে ভয় ॥ 

(প্রস্থান।) 



রত রো 1 ০22: 
পু টা 2: 

কা না "4 যি শন ৯ 
দার ৪৫৮১১ মহ 

ব্যাকুবনাথের অন্গর মহল । 

ব্যাকুবনাথ ও কালীম্রী । 

কালী। তা আমি কিছুতেই পারবে না, আঙ্গ আমি কিছুতেই 

উন্নুন জালবে! না । 

ব্যাকুব। কেন? উন্ুন জাল্বনি কেন? কি--হ'রেছে কি? 

কালী। কি হয়েছে জান না? আজ আমাদের ধঘন্দে 

মাতরমের”? রাখী মান, আজ আমরা কেউ ভাঁত খাব ন1, তোমাকে 

ত আমি কাঁন থেকে ব'লে রেখেছি থে, চিড়ে মুড়কী কিনে রাখ । 

ব্যাকুব। চিড়ে মুড়কী খাবে তোর মাথা খাবে । 

কালী। নাখাও নেই নেই। তবেকি খাবে খাও, আমি 

আজ তা বলে কিছুতেই রী ধবো ন|। 

ব্যাকুব। কেন_রাধখিনি কেন? 

কালী। কেন বাঁধবে! না, তা জান না? দেশ শুদ্ধ লোক 

আজ “বন্দে মাতরম্” ক'রে ফলার করবে, আর আমি হিছর মেয়ে 

হ'য়ে আঙ্জ বাধতে যাব? | 
ব্যাকুব। তোর “বন্দে মাতরমের” নিকুচি করেছে, দেশ 

গুদ্ধ লোক যদি ঘরে আগুন দেয়, ত ঝলে তুইও কি দিবি নাকি? 



৪ অবাক-কাগ্ড ! 

কালী। তা দোবোনাত কি? দেশের লোক যা কর্বেও 

আমাদেরও তাই ক'র্তে হবে। 
ব্যাকুব। ছ্আাথ--৪ সব পাগল।মী ছেড়ে দে, আমার কথা 

শোন্, আস্তে আস্তে গিয়ে ছুট ভাত চড়িয়ে দে। ও মব বন্দে 
মাতরম্__ফাতরম্ কিছুই নয়, ছু চার ব্যাটা পগেয়া হুজুগে জুটে, 

থালি একট হস্ুগ তুঃলুছে। য1-_লক্দ্রীটা আমার যা, উদ্ধুনে আগুন 
দিগে যা, আর জালাস্নি। আমার একে পেট জ'ল্ছে | 

কালী । পেটে জ'ল্ছে, চিড়ে মুড়কী খাও। ও বাবা! আঁমি 

শুনিছি--কালীঘাটে গিননে নব পিব্বি দিয়েছে যে, আজ ৩০শে আখিন্ 
যে ইছু ভাঁত খাবে, দে সেই * * মাংদ গাবে। ও মা! তুমি বল 
কিগে!! তুমি হিছু হয়ে কি বলে আজ ভাত খেতে চ15? আমার 

ছুধের ছেলে পটপ, সেও বাল্ছে যে আজ আম চাত খাব না। 
আর তুমি বুড়ে! মিন্দে হয়ে ভাত থেতে চাচ্চ? ছি! ছি! 

ব্যাকুব। ,পিব্বি দিয়েছে, তোর মাথ! দিন্নেছে, ভাত খাবার 

ওপর আবার দিন্ি কিরে মাগী? আর তাদের দিন্বি মানে কেঃ 

না, এ হুভুগে ব্যাটার! আচ্ছ' ভুজুগ লাগিয়েছে বাঁবা। ছেলে 

বুড়োকে মাতিজ্ধে শেষ আবার এ হুডুগ অন্দর মহল পর্যন্ত চালি- 

য়েছে। না, এ “বন্দে মাতরম্*+ দেখছি আমারই সন্দনাঁশ ক'র্বে। 

রাঁজ। হাদারাম এ সব টের পেলে আমাকে তা হ'লে আর বাড়ী 
ঢুকৃতে দেবে ন1। 

ক।লী। হা। গা, তুমি একবার সকলের মতন বল ন1 গা “বন্দে 
মাতরম্ত | 

ব্যাকুব। তোর মাথা মাতরম্ ব'ল্বে, ক্ষিদেয় আমার নাঁড়ী 
জ'লে যাচ্চে--আর মাগী কি না| আমার সঙ্গে হাকৃরা ক'র্তে এল। 



অবাক-কাঁগু ! ৫ 
কি তত পি দিপা শা পা পচ পদ টি ছি শা লা পি পাদ সি ৭৯ লা জি বা শি ছি লী লা পি ওলি শি সদ লিপ সত, স্পট রিপা শিরা পা লা পা লিসা পি ও 

'কালী। আচ্ছা, একধিন না! ভাত খেলে ভুমি কি ম'রে যাবে € 

ব্যাকুব। হা মরে যাব, তুই ন! রাধিন্, আমি নিজে গিয়ে 

বধ বে দেখি, কে আমার আজ ভাত খাওয়া বন্ধ করে। 

কাণী। হ্যা গা, তোমার ভাত খাওয়াটাই কি বড় হ'ল? এই 
দেশশ্ুদ্ধ লোক ধখন একমত হয়ে একট! কাজ কার্ছে, -_ ছেলে, 

বুড়ো, ছোটলোক্ক, বড়লোক সকলে এক প্রাণে এক হায়ে আজ 
অন্নত্যাগ ক'রেছে, ভখন তুমি মান্য দি কি বালে অজ তাত 

থাবে ? দেশগদ্ধ লোক আজ ভাত খায়নি শুনে, কি করে তুমি 

ন্ট 

'মানুষ হ'য়ে ভাতের াস মুখে নিল সোঁমার কি একটু মন 

কেমনও কণ্র্বে না? 

ব্যাকুব। তের মুগ যেদিন খাব, সেই দিন আঁদাঁর মন 

তেমন করবে । ভনভাগ! মাগী আবার আামায় লেক্ঢাণ দিত 

এসেছে! লেকুচার বিছে হয় বা, সেই জুবেন বার়ন্ের সপ্রে টা 

টাউন হলে লেক্চার পিগে বা। জানি ৪ লগ ক্হস্টুগে কথায় 
ভুলি নি। প্র 

কালী। হঙ্ুগ! এ ঘি ভগ হয়, তা হ'লে সত্যি দেক্ষি, ও 

ঝল্তে পারি নি। গলার ঘাটে দেখে এলুম, ভিজ রাপসার জায়গা 

নেই ; লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গ! সান ক'রে “বন্দ মাহরম্” বলে হাচ্ছে 

রাখী বাঁধছে। পাড়ার লোক কেউ উন্ুনে আগুন দেয় নি। 

সকলেই আাজ এক মতে এক হশ্রস অন্ভ্যাগ কারেছে,। আর 

তুমি বল্ছ এহছ্গ! এ নবি হুগ্ুগ হয়, তাহলে আপল চি 

পৃথিবীতে কিছুই নেই। 'আভফের ধিনে ঠিছু হায়েবধি ভোমার 

ভাঁত খেতে কুচি হয়--খাগগে, আমি কিন্তু তা বলে আঙ্গ ভোমাকে 

কিছুতেই রেধে দিতে পার্বো না। (ম্বগত ) দাড়াও ত আমি 



৬ অবাক-কাঁণ্ড ! 
হাসার সত জিও নিলি সি ্রস্িস্্ সররশ জি 

তোমায় ভাত থাওয়াচ্ছি। একবার ইন্কুলের ছেলেদের কাছে খপূর 

পাঠিয়ে দিচ্ছি। 
| (প্রস্থান । ) 

ব্যাকুব। না, এ মহা মুস্কিলে ফেল্লে দেখছি । এ মাগীকে ত 

কিছুতেই রাজী ক"র্তে পাল্লম না। ওকেও ত দেখছি “বন্দে 
মাতরমে” পেয়েছে । * আমি হ'লুম রাজা হীদারামের সভাপগ্ডিত, 
আমি কি কারুর হুজুগে কথার ভুলি বাবা! আর হাদারাম যা 

কণরবেন, তার ওপর কি আমি কথ! কইতে পারি! রাজা হাদারাম 

যে দলের বিপক্ষ, আমি সে দলের সাপক্ষ কি ক'রে হই! না, তা 
কিছুতেই হ'তে পারে না) তা হ'ল্লে মামার ভাত ভিত্তি সব যাঁবে। 

আজ বদি আনি ভাত না খাই, তা হ'লে রাজা হাদীরাম হয় ত 
আমার মাসহারা বন্ধ ক'রে দেবে। বাবা! আপনি বাঁচলে বাপের 

নাম, “বন্দে মাতরম্” কল্লে কি আর আমার পেট ভ"র্বে ? 

( পটলের প্রবেশ |) 

পটল। বাঁবা, বাবা, আজ আমি ভাত খাব না। 

ব্যাকুব। কেন--ভাত থাবিনি কেন? কি হয়েছে কি? 

পটল। আজ কেউ ভাত খাবে না, আমি তবে কেন খাব? 

বাবা, তুমিও আজ ভাত খেও না। 

ব্যাকুব। স্যাখ, পট্লা,*ও সব কথা তুই শুনিস্ নি। আমার 

কথ! শোন, আমি তোকে ব/ল্ছি--তুই ভাত খাবি। 
পটল। না, তা আমি খাব না। তোমাকেও আজ ভাত 

খেতে দোব না। 

ব্যাকুব। তাই ত রেব্যাটা ! তুইও যে একটা বাচ্ছ! সুরেন 



অবাক-কাণ্ড ! ণ 

* বীড় যে হলি দেখছি! তুইও কি ওই “বন্দে” কির দলে গেছ.লি 
ন]কি? 

পটল। আঁমাদের ইস্কুলের সব ছেলে “বন্দে মাতরমের” দলে 
গেছে, আর আমি যাঁব না! না গেলে যে তার! আমাযু বোক্বে। 

ব্যাকুব। বোঁক্বে কি রে ব্যাটা? বোক্বে কি? তুই কার 
ছেলে, তা কি তারা জানে ন1? তুই হরি '্লাজা হীদারামের সভা- 
পণ্ডিতের ছেলে, তোকে আবার বোকৃবে কি? খবরদার ব'ল্ছি, 

ও কর্থা আর মুখে আনিস্ নি। 
পটল। কেন আন্বো না? সকলে যখন এ কথা মুখে 

আন্চে, তখন আমি কেন আন্বে! না? অন্ত ছেলেদের বাঁপেরা ত 

কই তাদের ছেলেদের ও কথা মুখে আন্তে বারণ কচ্চে ন1; 
তবে তুমি আমায় বারণ ক'চ্চ কেন বাবা ? 

ব্যাকুব। ওরে ব্যাট! বোক।, তাদের বাঁপেরা কি নার রাজ! 

ইাদারামের সভাপগ্ডিত ষে, তাদের ছেলেদের ও কথ! ঝল্্তে বারণ 

কণ্ববে? তারা যদি হাদারীমের সভাপগডিত হত, তা হ'লে তাদের 

ছেলেদের “বন্দে মাতরম্” ছেড়ে “ব”ও উচ্চারণ কা'র্তে দিত না । 

পটল। তুমি আমাকে রাজ হাদারামের কাছে নিয়ে চল না, 

দ্যাখ, আমি তার সামনে দীড়িয়ে "বনে মাতরম্” ঝন্তে পারি কি 

না? তিনি আমার কি করুবেন কি 2 

ব্যাকুব। গ্যাখ, পটুলা ! তুই যাঁপের সাম্নে একটু সমিহ ক'রে 
কথা বলতে শেখ। তুই ব্যাকুবনাগ তর্কবাগীশের ছেলে, তা 

জানি? খবরদার ব'ল্ছি, ও নাম মুখে আনিম্ নি। 

পটল। ইস্! মুখে আন্বে! না" আমাকে মেরে ফেল্লেও আমি 
প্বনে মাতরম্” ব'ল্তে ছাড়বো না) এই আমি বনৃছি “বনে 



অবাক-কাণ্ড 

মাতরম্”_যাঁও তুমি তোমার হীদারাম রাক্গাকে ঝলে দাও গে, 

দেখি তিনি আমার কি করেন ; আমি ফের ব'ল্ছি “বন্দে মাতরম্গ। 
ব্যাকুব। গ্ভাখ. 'পট্লা, সাবধান হ* বলছি, এখনি গলায় পা 

দিয়ে জিব টেনে বার কর্ব। 
* পটল । তা বেশ ত, তুমি আযার বাঁবা, তোমার যদি ধর্মে হয়, 
তুমি আমার জিব টেনে বার কর, আমি তাতে কিছু ব'ল্ব না; 
কিন্তু তা ব'লে আমি “বন্দে মাতরম্” ঝল্তে ছাড়বে! না। “বন্দে 
মাতরম্”। 

ব্যাকুব। ফের ব্যাটা, ওই কথা মুখে আন্ছিদ্? 

পটল। বাব, তুমি আমাকে যত মাত্তে হয় মার, আমি কিন্ত 

"বন্দে মাতরম্* ব'ল্তে ছাড়বে! না। প্বন্দে মাতরম্” না কল্লে 
আমাদের ইন্কুর্লের ছেলের! আমাকে তা হলে দল থেকে তাড়িয়ে 

দেবে, আমি একলাটি কেমন ক'রে থাকবো £ 

ব্যাকুব। যা*তোকে আর ইন্ুলে যেতে হবে না, তু ঘরে বসে 

থাক্। কিন্তু খবরদার ব'ল্ছি, ও কথ! আর মুখে আনিম্ নি। ৃ 

পটল। বাপ1, তোমাঁপ পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে আর প্বন্দে 

মাতরম্” বলতে বারণ ক্র না। (পদ ধারণ) 

ব্যাকুব। তুই ব্যাটা দেখছি ত বেজায় ডেঁপে। হয়ে উঠেছিম্, 

তুই আমার কথার ওপর কথ! ক'স, তোর সাহম ত কম নয় ! 
বলি, তোর মামাদের সঙ্গে স্থুরেন বীড়ত্যের কোন কুটুম্বিতে আছে 
ল|কি? 

পটল। আচ্ছা বেশ ত, তুমি আমাকে প্বন্দে মাতরম্ বলতে 

ঘারণ কর না, আমি তা? হ'লে না খেয়ে ম'র্ব। 

ব্যাকুব। খাবিনি কিরে ব্যাটাচ্ছেলে! তোর বাবা যে, সে 



অবাঁক-কাঁণ্ড ! ৯ 

*থাঁবে! ব্যাটা, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! তুই আমার ছেলে 

হয়ে বল ছিন্ কি না ভাত খাব না। | 

পটল। আজ ভাত খেতে নেই, তা আমি খাব কেন? 

ব্যাকুব। কে তোকে বল্লে ভাত খেতে নেই? , 

পটল। কেন, সবাই বলছে, কাকী-মা বলছে, পাঁড়ার 
লোকেরা বলছে, তবে আমি ভাত খাঁ কেন? 

ব্যাকুব। ফের ব্যাটা ওই কথ! ! তোর গাঁল চিরে আমি ভাঁত 

খাইয়ে দোব ; আমি ও সবাইয়ের কথা মানি না। আমি ও দলে 
নেই; তোর মা যদি ভাত না বাঁধে, আমি নিজে রে'ধে খাব, 
তোকেও আমার সঙ্গে খেতে হবে। 

. পটল। আমি তোমার ভাতের হাঁড়ি টিল মেরে ভেঙ্গে দোব। 
ব্যাকুব। বলিস্ কিরে ব্যাটা, বলিম্ কি? তুই হল কি? তুইও 

যে একট। ছোটখাট বিপিন পাল হ'য়ে দাড়ালি। 

পটল। আচ্ছা তুমি ভাত রীধ না, আমি এই বাবুদের গিয়ে 

বলে দিয়ে আস্ছি। তার! এসে তোমার ভাতের হাড়ি ভেঙ্গে 
দেবে। (প্রস্থান ।) 

ব্যাকুব। যাঁঁযাঁ ব্যাটা যা, বাঁবুর1 আমার সব করবে ; বাবু 

আছে, তারা বাড়ীতেই আছে, আমার সঙ্গে কি? আমার খুনী, 

আমি ভাত রেঁধে খাব। আমি এই চলুম, ভাত বাঁধতে চল্ল,ম। 
আর এক মিনিটও দেরী ক'র্ব না । শাঁপারা আঙ্জ বাজার পথ্যস্ত 

বন্ধ করেছে, শালাদের ক্ষমতাও ত কম নয়) তা” হোক, আমি 

বাঁজার না হয় নাই ক'র্ব; ডাল ভাতে ভাত খাঁর, সেও স্বীকার। 

যাঁই ছুটী ভাঁত চড়িয়ে দিই গে। (প্রস্থান।) 



১০ অবাক-কাড। 
সত আর জা সি দি হা ঠা এ লি ছল তিএস্সিরসিরাহসিপসজিলে জানি জ্বি সিটি উস উর 

দিতীয দৃশ্য । 

* (ব্যাকুবনাথের বাটার সন্মৃগস্থ রাস্ত! | ) 

( যোগেন,, উপেন ও স্ত্রেন প্রভৃতি 

ছাত্রগণের প্রবেশ । ) 
সকলে । ন্বন্দে মাতরম্”। 

যোগেন। দেখ ভাই, কে কোথায় আজ উন্ধুন জাল্ছে 
অনুসন্ধান কর। 

উপেন। আজ যে উন্ুন জাল্বে, আমরা তাঁকে সেই উম্থুনের 

আগুনে লোহ! পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়ে জন্মের মতন দাগরাজী ক'রে 

ছেড়ে দোব। 

সকলে। এবন্দে মাতরম্*। 

উপেন | (ব্যাকুবনাথের বাটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ) একি! 

এ বাড়ীতে ধোঁয়। দেখ! যাচ্চে কেন? এ বাড়ীতে কি আকঙ্গ রান! 

হচ্চে না কি? 

সকলে। তাই ত! ভাই ত! দেখ! দেখ !প্বন্দে মাতরম্”। 

যোগেন। একজন গিয়ে বাড়ীর কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা 

কর--এ কিসের ধোয়া হ/চ্চে। 

স্ুরেন। বোধ হয় ছোট ছেলেদের জন্যে হধ জাল দিচ্চে। 

( নেপথ্যে ব্যাকুবনাথ জানালা হইতে ) 

ব্যাকুব। (শ্বগত ) এই রে! এইবার সর্বনাশ করলে রে 
বাবা! ( গ্রকান্তে ) বাড়ীতে কেউ নেই, কেউ নেই। 



অবাক-কাণ্ড ! ১৬ 

উপেন। কে আপনি কথা ব্ল্ছেন, একবার বাইরে, 
আনুন । 

ব্যাকুব। আমি--আমি-_আমি স্ত্রীলোক, কেমন ক'রে বাইরে 

যাব গে? ৫ 

যোগেন। হলেই বা স্ত্রীলোক ; আজকের দিনে আপনি 
আমাদের সামনে আস্তে কু্টিতা হবেন, না। আমর! সকলেই 

আপনার পেটের সন্তান, আপনি আমাদের গর্ভধারিণী জননী। 
আপনাদের বাড়ীতে আঙগ ধোয়া উড়ছে কেন, তাই আমরা 
জান্তে চাই। 

ব্াকুব। (শ্বগতঃ ) এই রে, এইবার ব্যাটার! বুঝি সার্লে ! 

বাবা ! যে দলবলে এসেছে! এখন করি কি ? মেরে না আবার পন্ত। 

উড়িয়ে দেয়। কি করি এখন? গিন্নির কথ! ন! গুনে বড়ই অন্তায় 

কাধ্য করেছি । এখন করি কি? ক'র্বই বাকি? এত ভয়ই ব! 

কেন? ওর! আমার কি ক'র্বে? ৰ 

যোগেন। কই, কেউ বাইরে আস্ছেন না কেন? শেষকি 

আবার আমর! বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখে আমন্ব? আপনাকে 

আমর! সকলে মা ঝ্ল্ছি, ছেলের সঙ্গে মার কথ! কইতে লজ্জা 

কিমান আপনাদের বাড়ীতে এ কিসের ধোয়৷ উড়ছে বলুন। 
আমর! দেখে চ'লে যাই। 

কালী। (নেপথ্য হইতে ) বাবা, এ বাড়ীর কর্ডাটী আঙ্গ 

নিজে রে'ধে খাচ্ছেন তোমরা দেখ। কিছুতেই কথা গুন্লেন না। 
যোগেন। আনা! বলেন কি? রেধে থাচ্চেন? ইনি হিন্দু 

ল! চামার? 

কালী। তা তোমরা দেখ বাবা । 



শে অবাঁক-কাঁগড ! 
উস্সিিস্সি 

০৫ জা পিজি এ হন জাত পিল 

যোগেন। ভাই সব, আর কেন, একবার মহামস্ত্র উচ্চারণ, 

ক'রে আমাদের কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হও। 

লকলে। প্বনে মাতরম্ঞ। 

*  (ব্যাকুবনাথের প্রবেশ |) 
ব্যাকুব। কি?কি?কিহয়েছেকি? আমার বাড়ীতে এত 

গোলমাল কেন? 

যোগেন। মশাই, একি কথা! আজকের দিনে আপনার 
বাড়ীতে উন্নন জাল! হয়েছে কেন? 

ব্যাকুব। কৈ? কৈ? কৈ উন্নুন জালা হয়েছে? 

উপেন। এই ঘে মশাই স্পষ্ট ধোয়া! দেখা যাচ্চে ? 

ব্যাকুব। ও-ও-ও --ছ্েলেদের জন্তে ছুধ জাল দেওয়া হণচ্চে। 

যোগেন | ছেলেদের কন্ঠে ছুধ জাল দেওয়া হচ্চে, তা বেশ, 

ভাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের একজনকে নিয়ে 
গিয়ে আপণ্ন বেথিয়ে নিয়ে জাস্বন | 

ব্যাকুব। দেখিয়ে আন্বে! আবার কি? আমার কথায় কি 

তোমাদের বিশ্বাস হয় না? আমি একজন এত বড় পণ্ডিত--মামি 

তোমাদের আমার অন্দরঘলে নিয়ে যাৰ কেন? 

যোৌগেন। তাতে ফোষ নেই) আপনার বাড়ীর মেয়ের 
আমাদের গভধারিণী জননীর মতন) তথাঁচ আপনি তাদের একটু 
সরিয়ে দিন। আমাদের একজন গিয়ে খালি একবার প্রত্যক্ষ দেখে 

আস্থক, তা হলেই আমর! বিধায় হই । 

ব্যাকুব। ন। না, তা হবে না। ছেলের ছুধ জাল দেওয়া হচ্চে, 

ভা আবার আপনাদের দেখাব কি? না, সে সব এখানে হবে না । 

বাড়ীর ভেতর আনি কাউকে যেতে দোব না। 



অবাক-কাণ্ড ! ১৩ 

* উপেন। অনুনয় বিনয়ে না হয়, শেষ আপনিই হবে । 

* ব্যাকুব। কিহবেকি? আপনারা করবেন কি?জানেন 

আমি কে? রাজা ই্দারামকে ব'লে আমি এখনই তা! হ'লে তোমা- 
দের নামে অনধিকার প্রবেশের দাবী দিয়ে নালিস করব ।* 

ঘোগেন। মশাই, ওসব ভয় আমাদের দেখাবেন না! ওসব 
ভয়ে জলাগ্জলি দিয়ে, জেলে যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে, আমরা! 

এ কাধো 'অগ্রপর হয়েছি ) কিন্তু এট! নিশ্চয় জান্বেন আমাদের 

নামে নালিস ক'র্লে আপনাকে আর এদেশে স্স্থ শরীরে বাস 

কন্রুতে হবে না। 

ব্যাকুব। কেন বল দেখি? একি মগের মুলুক পেয়েছ ন! 
কি, যে, তোমর! ঘ1 ইচ্ছে তাই ক'র্বে ? আমার খুসী-_-আমি উন্ুন 

জাল্ব, রেঁধে খাব ; তাতে তোদের কি রে ব্যাটারা ? জানিস্ আমি 

কে ? আমি রাজা ঠাবারামের সভাপগ্ডিত । আমার সঙ্গে চালাকি ? 

যোগেন। আপনি কি হিন্দু নন্? ভারতবর্ষ”কি আপনার 
জন্মভূমি নয়? 

ব্যাকুব। নানা, আমি তোদের ওসব চ্যাংড়াঁমীতে নেই। 
ওসব ক'রে কি হবে? 

যোগেন। কি হনে ও কথা ঝল্বেন না; যদি কিছু হয়, ত, 

এই রকমেই হবে । আমাদের একতা হলেই আমাদের সব হবে । 

বাকৃব। আর একতায় কাজ নেই, বাঙ্গালীর আবার একতা ! 

বলে, যে মার পেটের ভাইকে খেতে দেয় না, ছেলের বে দেবার 

সময় যার! মেয়ের বাপের গলা কাটে, তাদের আবার একতা হবে ? 

যাও যাও, আমি ভোমাদদর ও সবজ্যাঠামীর কথ! শুন্তে চাই নি। 
আমি তোমাদের ও দলে নেই। 

টৈ 



১৪ অবাক-কাঁণু ! 
পিট পাও রনি পি লে দক সি রি এ তাল শি লে প্র আসি তত সী পপ শি বাশি শী লী নি শি পি মি সিজন নি জগ রা াউন্। 

উপেন ॥ তা হ'লে আপনি কি আজ ভাত রেঁধে খাবেন ট ৪ 

ব্যাকুব। কেন খাব না? নিশ্চয় খাব। 5 

যোগেন। তবে আমাদের দোষ নেই। ভাই সব, একবার 

তোঁমর! ক্বরযোড়ে পায়ে ধ'রে এই হিন্দুসস্তানকে আজ অন্ন ভক্ষণে 

মিষেধ কর। তাতেও মদ্দি উনি না শোনেন, তার পর আমাদের 

কর্তব্য য1, তা করা যারে। 

সকলে। মশাই, আমর! করযোঁড়ে আপনার পায়ে ধরে 

মিনতি ক'রে বলছি, আজ এই জাতীয় মহানম্মিলনের দিনে আপনি 
তন্ন আহার করবেন ন1। 

ব্যাকুব। যা--য।-_-মিছি মিছি বিরক্ত করিস্নি। 

বোগেন। কি! এত গুলে! ভদ্রসস্তান মাপনার পায়ে ধরে 

অন্গরোধ কচ্চে, 'এহে আপনার বিরক্তি হচ্চে? আচ্ছা, আর 

আপনাকে বিরক্ত ক'র্ব না। বল ভাই বল-_ 

সকলে । * “বন্দে মাতরম্” (স্থরেন ও উপেনের অন্দর-মহলে 
প্রবেশ। ) 

ব্যাকুব। খবরদার খবরদার, বাড়ীর ভেতর যেও ন1, 

বাড়ীর ভেতর যেও না; আমার ভরুণী ভার্যা আছে। বাড়ীর 
০েতর সেও না। 

যোগেন। (ব্যান্ুনকে ধরিয়! ) ভয় নেই, ভয় নেই। তিনি 

আমাদের মা, আপনি একটুখানি নীরবে এইখানে অবস্থান করুন? 

সকলে । “বনে মাতরম্”। | 

€ উপেনের ভাতের হাড়ি লইয়! বাহিয়ে আঁগমন। ) 

উপেন। মশাই, এই বুঝি আপনার ছেলের দুধ জাল 

দেওয়! হ'চ্ছিল? ছি! ছি! আঁপনি না ভটুচাজ্জি বামুণ? আাপনার 
এই ধর্ম? 



অবাক-কীণড! ২৫ 
চি কিক রর রর বা 

, ব্যাকুব। বা আমার এই ধর্ম। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি 

তোমাদের এর পর দেখে নেব; একবার আমার রাজাকে গিয়ে 
এই কথা বলি গে। 

যৌগেন। যা পারেন ক'রবেন। ভাই, তাতে হাড়িটী এই 
নর্দামার ভেতঞ্জ ফেলে দিয়ে এস । 

( একজনের হাঁড়ি লইস়া প্রস্থান । ) 

যোগেন। উন কি হ'ল? র্ 

স্বরেন। সে চুরমার ক'রে, ভাতে জল ঢেলে দিয়ে এসেছি। 

যোগেন। আমাদের কর্তব্য সাধন হ'য়েছে। এখন আপনার 

যা কর্তব্য হয় করুন ; আমরা এখন আদি । 

সকলে। মশাই, তবে আমরা আমি। নমস্কার । 

ব্যাকুব। পুলিস্্--পুলিস্, দেখ--বেখ, আমার বাঁড়ীর ধন 

দৌলত সব লুটে নিয়ে গেল) আমার স্ত্রীকে বেইজ্জত ক/লে, 

পুলিস্- পুলিস্, দেখ--দেখ, পুলিস্- পুলিস, ডাকাতি-_ডাকাতি। 

যোগেন। এখনও ডাকাতি হয় নি, বেশী বাড়াবাড়ি কলে 
শেষ সত্যি সঠিাই ডাকাতি হবে। চল ভাই সব চল, বল-_ 

সকলে। “বন্দে মাতরম্” | (সকলের প্রস্থান । ) 

ব্যাকুব। দেখবে !- দেখবো! পুলিস--পুলিন, আমার 

মুখের অন্ন ফেলে দিয়ে গেল। দেখ বো-_দেখবো। 

(কালীময়ীর প্রবেশ ।) 
কালী। বীর পুরুষ! আর দেখতে হবে না। চল, আমি 

বেশ ভাল সরু চিড়ে আর চিনির মুড়কী আনিয়ে রেখেছি, ফলার 
করবে চল। 

ব্যাকুব। কি, আমি ফলার ক্রব? তা না হয় করব) 
কিন্তু, দেখবে! একবার ব্যাটাদের দেখবে! । 



১৬ অবাক-কাণ্ড ! 

কালী। আচ্ছা দেখে! এখন, এখন এস-_খাবে এস । হাতটু 

' দেখি (হাতে রাখী বাঁধিয়৷ ) একবার বল দেখি “বন্দে মাতরম্। , 
ব্যাককব। একি! আমার হাতে রাখী! আমার হাতে রাখী! 

কাল্টা। হা গো রাখী। এখন এস, আজ থেকে সবাই যে 
ভাই ভাই হয়েছে । এখন এন--খাবে এস। 

ব্যাকুব। ওবাঁবু! এযে দেখছি আমার ঘরের ঢে'কীই 
কুমীর। তবে আর ওদের দোষ দেব কি? যাই, রাজবাড়ীতে 

যাই, গিয়ে যা হয় একটা এর বাবস্থা করি গে। শেষ কি আবার 
রাজা হাদারাম আমার ওপর সন্দেহ ক'রে আমার এতদিনের ' 

' মাসহারাটী পর্যাস্ত বন্ধ ক'র্বেন। 

কালী। কিছু বন্ধ হবে না, ভয় নেই; এখন তুমি একবার 
বল দেখি “বন্দে মাঁতরম্ | 

ব্যাকুব। চুপ কর্ মাগী, চুপ কর্) আমার বাঁড়ীতে ও সব 

কথ! মুখে উচ্চারণ করিস্ নি; রাজার কাণে যদি এ কথা ওঠে, | 

তা হ'লে আমার সর্বনাশ ছবে। আমার মাপহারা বন্ধ হবে। 

কালী। না, গো-না, কিছু হবে না? তুমি একবার ৰল দেখি 

“বন্দে মাতরম্ঠ। 

ব্যাকুব। না, এ মাগী সর্বনাশ কণল্লে, খালি ওই কথা মুখে 

আন্ছিস্ঃ এখনি পাড়ার লোক জান্তে পাল্লে বাঁজবাড়ীতে গিয়ে 

খবর দেবে। তা হ'লে আমার সর্বনাশ হবে। 

কালী। কিছু হবেন! গো, কিছু হবে না) আমি ঝ/ল্ছি, 
কিছু হবে না। তুমি একবার বল দেখি “বন্দে মাতরম্”। 

ব্যাকুব। না, আমি ও কথা কিছুতেই বল্ৰ ন!। 

কালী । ব'ল্বে নাঃ তবে আবার মজ! দেখবে ? 



অবাক-কীণ্ড ! ১৭ 
সি সই এলি এএসপি অত করস 

.ব্যাকুব। ফি তুই আবার আমায় মজ! দেখাবি কি? 

* কালী । কি মজা দেখাব ? আবার ওই সব ইস্কুলের ছেলেদের 

* ডেকে পাঠাব । 

ব্যাকুব। ও বাবা! এ বে দেখছি 'অমার ঘরের ভাইই 
বিভীষণ ! তুইই বুঝি তা৷ হ'লে খবর দিয়ে এই সব ছেলেক্ষ্রে ডেকে 
আনিয়েছিস্? 

কালী। হা আনিয়েছি। তুমি যদি “্নৈ মাতরম্” না বল, 
তা হ'লে ফের ওদের ডেকে পাঠাব। 

ব্যাকুব। না বাবা না, ক্ষ্যামা দে, আর ওদের ডেকে পাঠাতে 

হবে না। আমি চুপি চুপিঝ্লৃছি। কিন্ত দেখিস্ঃ এ কথা যেন 

কাউকে বলিস্নি। তাহলে আমার রাঁক্বাড়ীতে মাসহারা বন্ধ 

হবে। (শ্ীণন্বরে) “বনো মাতরম্ঠ । চল্ এখন চিড়ে মুড়কী 
দিবি চল.। 

কালী। আর একবার ভাল ক'রে বল। 

ব্যাকুব। আর নয় রে মাগী, আর নর, এখুনি *কেউ শুন্তে 

পাবে। 

কালী। তবে আমি ফের ইন্কুলের ছেলেদের ডেকে পাঠাব। 

ব্যাকুব। না-_-বাবা না, আর ইস্কুলের ছেলেদের ডাকৃতে হবে 

না। আমি আর একবার ব'ল্ছি ( ক্ষীণস্থরে ) “বন্দে মাতরম্” ॥ 

কালী। “বন্দে মাতরম্। 

( উভয়ের প্রস্থান |) 



১৮ ,  অবাঁক-কাণ্ড ! 
পপ সিসি নাসা সি স্উজ 

তৃতীয় দৃশ্য । 

আহিরীটোলার ঘ[ট। 

'  (রাখীওয়ালীগণের প্রবেশ। ) 
গীত । 

যদি « রাধীতে ৮ রাখিতে পার একতা-বন্ধন 

তবে রাখী বেধে দিব করিয়া বতন ॥ 

উঠেছে গগনে রবি ফুটেছে আলো, 

এখন ন্দ্রানের প্রদীপ সবে হদয়ে ছালো, 
এক হও ভাই ভাই। ভেদাছেদ কাঁজ নাই ? 
রাখী বেধে রখ মান, হও সবে একপ্রাণ, 

দেখুক ধর'য় সবে খুলিয়! নযন 1 

হয়েছে আমরা মবে একই জীবন ॥ 

হিন্দু মুসলমান।  হ৪ এক প্রাণ, 
তবে ত শীধিয়। রাখী হইবে চেতন॥ 

€ প্রস্থান | ) 

( নগ্নপদে সার্ট ও পেপ্ট লেন পরিধানে 

মিঃ ঘোষের প্রবেশ ।) 
মিঃ ঘোষ। ঠ্রীড়াও বাবা, মজা! দেখাচ্চি, আমার সঙ্গে লাগা! 

জান না আমি কে? আমাকে এই রকম ক'রে বেইজ্জত করা? 

আমি তিন তিনবার বিলেত গেছি, না হয় ব্যারিষ্টারীতে ফেলই 
হয়েছি ; কিন্তু, সাহেবী চাল আমার শিরায় শিরায় ঢুকে রয়েছে। 

আমার সঙ্গে চালাকী? আমার জুতো জাম! কেড়ে নেওয়া ? 
] 11] ৭০1) 5০0 & 2০9০৫ 16950) (আই উইল. টি5 ইউ 

এ গুড, লেস্ন)-_পুলিস, পুলিস! 



অবাক-কাণ্ড ! ১৯ 
রব পিক কক রকি পিসি স্তর ৬৯ অপরটি 

( অভিরামের প্রবেশ) 
( অভিরাষের প্রতি ) ওহে, ওহে, একটা কাজ ক'তে পার? 

একট] পাহারওয়াল! ভেকে দিতে পার? * 

অভি। পারাওলা৷ ডাকৃবো ক্যান্? কি, হইছে কি” 
মিঃ ঘোষ। তুমি আগ্নে ডাক না, তার পর কি হ'য়েছে' 

দেখতে পাবে এখন, আমি আর এ বেশে ধারে যাব না। কেউ 

আবার দেখতে পাবে? 

অতি। আপনকার এমন ব্যাশ. অইল ক্যান? 

মিঃ ঘোষ। সে কথাম্ম তোমার দরকার কি? তুমি এখন 

পাহারোল! ডাকবে কি না বল? 

'অভি। ন| মুশয়, আমি ও পুলুশ হাঙ্গামার মপ্যি যাতি পার্ব 
না। আপনকার ইচ্ছ! হয়, আপনি পাঁরাওণাগ্রে ডাকেন; আমি 

চল্লাম। ( প্রস্থানোগ্ভত |) 

মিঃ ঘোষ। যা ব্যাটা, বাঙ্গাল যা, না ডাঞ্চিস্ নেই নেই, 
আমি নিজেই পুলিসে যাচ্চি। (ম্থগত ) একখানা গাড়ী পেলে 
যে হয়। 

আভি। কি মুশয় ! আপনি যে আমারে বাঙ্গাল কইলেন? 

জানেন আনন কাল আর সেই স্তা-দিন নাই ? এহন “বনে মাতরমের* 

কপায় আমরা সব এক অইছি, এহন আর কল্কাত্তার লোক 
বাঙ্গালরে বাঙ্গাল কইতি পাব না। এহন সব মোরা বাই বাই 

অইছি। সব মোর। “বনে মাতরমের” বাই। খবদ্দার। বাঙ্গাল 
কইবেন না। 

মিঃ ঘোষ। যা ষা ব্যাটা যা, বা কত্তে পারিস্ ক'র্গে যা, 

ব্যাট! আমায় “্ৰন্দে মাতরমের” ভয় দেখাতে এসেছে। 



২০ অবাক-কাণ্ড ! 
শর বিএস স্লিপ ০০০০৩০০০ 

অভি। কি হালার পুত, তুমি মোরে বিটা! কইলে? দীড়াও 
*ত হাল! ফিরাঙ্গী, তোমারে একবার টার্ডা পাওয়ায়ে দিচ্ছি? 
প্বন্দে মাতরম্* ভাই সব, দেহ, দেহ, এই হাল! ফিরাহ্গী মোরে গাল 
পার্তিছে, দেহ; জয় প্বন্দে মাতরমের* জয়, জয় “বন্দে মাতরমের 

জয়” ( নেপথ্য হইতে ছাত্রগণের প্বন্দে মাতরম্”।) 

( পুর্ণবাবু ও"€যাগেন, উপেন, স্থরেন প্রস্তাতি 
ছাত্রগণের প্রবেশ |) 

সকলে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? 

অভি। দে ভাই সব দেহ, এই.হাল! ফিরাঙ্গী মোরে বিটা 
বিটা করতিছে দেহ। 

পূর্ণ? একি! এযে মিষ্টার ঘোষ! তোমার এ রকম অবস্থা 
কেন ? ও 

মিঃ ঘোষ । তোমাদের “বন্দে মাতরমের”, ঠেলায় আমি জুতো। 

খুলিনি বলে জোর করে আমার সব খুলে নিয়েছে, কিন্তু আমি 

এর প্রতীকার না ক'রে ছাড়ছি না; এতে যদি আমাকে সর্বস্বাস্ত 

হ'তে হয়, সেও শ্বীকার; আমি একবার এই সব হামবাগ, 

রাম্কেল্দের গুড, লেসন্ দোব, তবে ছাড়ব। 

স্রেন। ৬1018 3০ 9০8. 5811 1)0101005 15508] 511? 

(হুম ডু ইউ কল, হামবাগ, রাঁস্কেল, সার?) 
মিঃ ঘোষ। 101)999১ 110 215 8189 10181107 

2১০০৮ 41321000 117091210,” (দোজ, হু আরু অল্ওয়েজ, 

ব্রেইং এবাউট প্বন্দে মাতরম্*। ) 
স্থরেন। 9186 90 5০00 00০01, 10০0 900. 10681) 60 38 

12 9০ 219 21] 1250815 ? (শাট আপ. ইউ ফুল্, ডু ইউ মিন্ টু 

সে দ্যাটু উই আর্ অল. রাস্কেল্ম?) 



অবাক-কাণ্ড ! ২১ 

, "মিঃ ঘোষ। ড/805 0:00? ( ছোয়াট্স্ দেন) যারা মনে 

করে যে “বন্দে মাতরম্” বলে দেশ উদ্ধার কণর্ব, ইংরেজকে এ 

দেশ থেকে তাড়াব, তার! রাষ্কেল্ ব্যতীত আরকি হ'তে পারে? 

পুর্ণ। মিষ্টার ঘোষ, কে তোমাকে বললে যে “বন্দে মাতরম্* 
বলে আমর! দেশ উদ্ধার ক'র্ব, ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াব ? 

তুমি না লেখা পড়া শিখেছ? তুমি না তিগবার বিলেত গেছ? 

ভুমি না আপনাকে সভ্য ব'লে পরিচয় দাও? এই বুঝি তোমার 

সভ্যবুদ্ধির পরিচয় ? 

মিঃ ঘোষ। তবে তোমরা কেন এ রকম হুজুগ ক'রে বেড়াচ্চ? 
স্বরেন। কেন হুজুগ ক'রে বেড়াচ্চি, তা! বুঝতে পাচ্ছ না? 

তোমার যদি একটু 0000801) 56755 ( কমন্ সেন্স) 

থাকৃতো, তা হ'লে কখনই তুমি এ কথা বলতে না। দিন 
দিন আমাদের অবস্থা কি শোচনীয় হচ্চে, ত| কি তুমি বুঝতে 

পাচ্ছ না? একটী পোনর টাক! মাইনের চাকরী খালি হ'লে, 

সেখানে যে বিশ হাজার বি, এ, এম, এর 21)9110800779 

( ফ্যাপ্রিকেশন্স্) গিয়ে পড়ে, তার মানে কি বল দেখি? এখনও 

কি বুঝতে পারনি, যে, আর ছু"দিন বাদে আমাদের পুত্র পৌন্রের| 

ছুটা ভাতের জন্ত লালায়িত হয়ে বেড়োবে? বাঙ্গালী, চাকরীর 

আঁশ! ত্যাগ ন! ক'রুলে, বাঙ্গালীর মার উপায় নেই। সেই জঞ্জই 

আমরা জাতীয় একতার আবদ্ধ হ'য়ে পরস্পর পরম্পরের সহান্ুতৃতি 

লাভের আশায়, এই জাতীয় মহাসম্সিলনের চেষ্টা ক/র্ছি। জানি 

ন! ভগবানের মনে কি আছে ? কিন্তু, আমাদের পরস্পর পরস্পরের 

মুখের দিকে না চাইলে, আর আমাদের অন্ত উপায় নাই। ছূ'দিন 

বাদে তা হ'লে আমরা এই পৃথিবীতে একট। নগণ্য দীন, দরিদ্র, 



২২ অবাঁক-কাণ্ড 

অন্নবন্ত্রহীন ভিখারী জাতির মধ্যে পরিগণিত হ'ব। পেটে না খেতে 

পেয়ে ম'রে যা'ব। সেটা! কি কখনও একবার ভুলেও ভেবে দেখ না? 

মিঃ ঘোষ। তা ভেবে দেখতে হয়, ভেবে দেখ? কিন্ত 

এরকম করে চীৎকার কল্লেগ্ুকি হবে? 

ন্ুরেন। মালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষক্ি্ট, ক্ষুধায় কাতর, দারিদ্র্য 

প্রণীড়িত, পরপদদ্লিত নিদ্রিত জাতিকে জাগরিত ক'ত্তে হ'লে 

একটু চীৎকারের আবশ্তক, তা কি তুমি জান না? আমরা 
চেঁচাচ্চি কেন ?--আমরা টেঁচাচ্চি কেন, তা জান? আমাদের 

ভবিষ্যৎ ভীষণ দুর্দশার ছবি আমাদের চক্ষের উপর অঙ্কিত 

হয়েছে ; আমাদের স্ত্রী, পুজ, আঁ্ীয়, স্বজন ভবিষ্যতে ছটা অন্নের 

জন্য শুধমুখে দ্বারে দ্বারে, ঘুরে, কুকরের স্তায় বিতাড়িত 
হবে? তা আমর! প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি। এ দেখেও কি কেউ 

কখনও নীরবে অবস্থান কত্ত পারে? যে পারে, সেকি মানুষ? 

তুমি আজ এটক্কীর বাড়ীর একটী ভাল চাকরী পেয়েছ, তাই বুক 
ফুলিয়ে সাহেব সেজে, গর্ধ্ব দেখিয়ে বেড়াঁচ্চঃ কিন্তু তোমার ছেলে 

যে আবার এমন চাকরী পাবে, সে আশা তুমি ক'রে! না । তুগি 

ভবিষাৎ ভাব না, তাই আমাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ ক'ত্তে কুন্িত 

হ'চচ না। কিন্ত, যদি একবার একটু চোখের পর্দা খুলে ভবিষ্যতের 
দৃশ্তটা মনোযোগের সহিত দেখ; তা হ'লে বুঝতে পার যে, কেন 
আমর] চেঁচাচ্চি! ভাই, আমাদের এ চীৎকার রাজ-বিড্রোহের 

চীৎকার নয়, ইংরাজ-বিছেষের চীৎকার নয়,_-অত্যাচার-প্রপীড়িত 

কাঙ্গালীদের পেটের জালার। চীৎকার,__রাজদ্বারে উদরানের 

জন্ত ভিথারীগণের আর্তনাদ। এ চীৎকার শুনে যদি কেউ 

আমাদের রাঞ্জ-বিদ্বেষী বলে, তা হ'লে সে কখনই মানুষ নয়। রাজ- 



অবাক-কাণ্ড ! ৩ 
০0৭৬ সই সস এ সস ০০০০ ৮৯০৯ সর শি সপ সস পঠিত ওসি ও পল সি লিসা জন 

সভায় যদি কেউ মানুষ থাকেন, বদি কেউ হৃদয়বান্ ব্যক্তি থাকেন, 
তাহ'লে তিনি অবশ্ঠই বুঝতে পার্বেন যে, বাঙ্গালী আজ কেন 

কাঙ্গালীর মতন চীৎকার ক*চ্চে। * 

মিঃ ঘোষ। তা, বেশ! চীৎকার ক'চ্চ কর। কিন্তু, আবার 

বিলিতী জিনিস ব্যবহার ক*র্ব না, এ প্রতিজ্ঞা কচ্চ কেন? 

পূর্ণ। আর আমরা বিলাতী জিনিদ বাহার ক/র্ব কি ক'রে 

ভাই? দীন, দরিদ্র, অন্নবস্ত্রহীন জাতির কি আর ফতে। বাবুয়ান! 

ভাল দেখায়? ঘরে ভাত নেই, গায়ে এসেন্স, মাথলে, কি 
হবে ভাই? সৌীন ধনবান্ জাতিরাই বিলিতী জিনিস ব্যবহার 
করবে । আমাদের দেশের জিনিষ, 'অনাপধরে পণ্ড়ে গড়াগড়ি যাবে, 

আমাদের দেশের লোক অন্নহীন হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কণ্র্বে, 

আর আমরা বিলিতী জিনিষ কিনে বাবু হ'য়ে নেড়াব ? ধিকৃ! 

আমাদের জীবনে শতধিকৃ! যার! এই সামান্ত কথাট। বুলাতে 

পেরেও বিলিহী জিনিস কিন্তে কুঠিত হয় না, তাদের জীবনেও 

শতধিক্! 
মিঃ ঘোষ। তোমরা যা বলছ, তা সত্য ) কিন্ত, তোমরা জান 

যে; এরকম ক'রে 37109 ৫9০৫5 0৮০০৮ ( ত্রিটিন্ গুড্দ্ 

বয়কট) ক'ল্লে বাক্জবিদ্রেহিত| প্রকাশ করা হয়? 

স্থরেন। রাজবিদ্রোহিতা! ভাই, বাঙ্গালী, কাঙ্গালীর জাতি, 

রাজবিদ্রোহিতা ক'ত্তে জানে না) আর ধারা মনে করেন যে, 

এই অস্ত্রশস্্হীন জাতি রাজবিদ্রোহিতায় লিপ্ত হবে, তাঁর! যে নিশ্চয়ই 

বিকৃতমস্তিষ্ক বাছুরে বুদ্ধির লোক, তার "সার কোন সন্দেহই 

নেই। এই সসাগর! ধরণীশ্বর দোর্দগু-প্রতাপান্থিত রাজরাধেশ্বর 

ইংরাঙ্গজাতি, যদ্যপি আঁঙ্গ এই অত্যাচার-প্রগীড়িত দীন হীন 



২৪ অবাক-কাগ্ড ! 

বঙ্গগ্রজার কাতর ক্রন্দনে রাজদ্রোহের লক্ষণ দর্শন করেন? অ 
হ'লে তাদের মৃত্যুই ভাল, _রাজোশ্বর নাম পরিত্যাগ ক'রে তা 

হ'লে তাঁদের বনগমণ করাই ভাল। যাদের একটী কামানে বাঙ্গা- 

লীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত ক'ত্তে পারে, তার! বদি আবার বাঙ্গালীর 
উপর বৃথা রাক্জ-বিদ্রোছের সন্দেহ ক'রে প্রজাপীড়ন কর্বার মতলব 
ক'রে থাকেন, তা হলে তাদের কর্মচারিবৃন্দকেও শতধিক্ ! বুকের 

রক্ত দিয়ে, চোখের জলে ভিজিয়ে, শতশত অভিযোগ-পত্রেও রাজার 

নিদ্রাতঙ্গ হ'ল না! বিলাতের কেউ একবার এই ন্বীনহীন রাজ- 

তক্ত ভারত প্রজার প্রতি কৃপাদৃষ্টিও কশ্লেন না! তাই আমরা আঙ্গ 
বিলিতী জিনিস 99০০৮ (বয় কটু) ক'রে রাজ! কিংবা বিলাতের 

রাজবন্মচারিবর্গের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা ক'র্ছি। এ আমাদের রাজ 
বিদ্রোহের চীৎকার নয় ভাই,__রাঁজবিদ্রোহের চীৎকার নয় )এ-রাজ- 

দ্বারে দীন দরিদ্র প্রঙ্গার কাতর ক্রন্দন ! আমরা! ক্ষুধার জালায় দিন 

রাত্রি জলে ম'র্ছি, আমর! আবার রাজবিদ্রোহ কণ্র্ৰ কি ভাই? 

মিঃ ঘোষ। এখন আমি দেখছি, তোমাদের উদ্দেশ্য অতি 

মহত, রাঁজার নিদ্রীনুঙ্গ ন| হ'লে আমাদের মার অন্য উপায় নাই," 
এ কথ! অতি সত্য । 

গুরেন। তাই আমরা আজ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহাররূপ 

অভিযোগপত্র ঘোষণ! কচি । দেখি, এতেও যদি বিলাতের 

বণিকৃসন্প্রদায় ভারত প্রজার অভাব অনুভব ক'রে রাঞ্জদ্বারে 

আমাদের কাতর প্রার্থন। জ্ঞাপন করেন । প 

মিঃ ঘোষ। ওঃ 1 তা হ'লে এ তোমাদের 1১:00653 ০: 

[১50৮০0100 000 10700 20010780510 01 1202 

( প্রসেদ্ অফ. পিটিশন্ টু দি কিংয়্যাণ্ড, এস্পারার্ অফ. ইত্ডিয়! )। 



অবাক-কাণ্ড ! ২৩ 

*পুরণ বাবু । ০5311 9০ (সার্টেন্লি সে), এও যদি 
ঞুমি বুঝতে না পেরে থাক, তা হ'লে তোমার লেখা পড়া 
শেখাকেও' ধিক্ ! 

মিঃ ঘোষ। আমি এত দিন এসব কিছুই বুঝ তে পারিনি 
তাই! মনে কতুম, কতকগুলো হুঙ্কুগে জুটে, হুজুগ, ক'রে 

বেড়াচ্চে ; কিন্তু এখন বুঝ লুম যে, ন!,--এ হুজুগ নয়, এর ভেতর 

বেশ 50090920৪ ( সাবৃস্ট্যান্স) আছে । আঁজ থেকে আমি 

তোমাদের “বন্দে মাতরম্” দলের একজন পৃষ্ঠপোষক হ'লুম। বল 
ধল, সবাই মিলে বল ভাই “বন্দে মাতরম্”। 

সকলে। “ বন্দে মাতরন্ ৮ 

( বালকগণের প্রবেশ |) 

গীত । 

নিন্দল রবি-করবারিণী । 
খ্বাসল। মুনি-মনে!হ।রিণী ॥ ৪ 

লোকপাঁলিনী ভুবনমে।হিনী-- 
নমি তন পদে ওম! বঙ্গভমি ॥ 

অনন্ত স্মষম। কত তোমাতে বিকাশে, 
মধুর জেছন!-র।শি হৃধাকর বরষে। 

শুত্র তুষার-ভ,র; মরি কিবা মনোহর। 
তব শিরে শোভিতেছেঃ ওম লোকপালিনী । 

পদ চুমি নীলানুধি, গঙ্জিতেছে নিরব!ধ, 
তবে কে বলে ম| তুমি কাঙ্গ।লিনী ! 

-প্রসবিনী, বীর-জননী, 
রত্বগর্ভী মাগে। জগজনবন্দিনী | 

মহা। মহীয়সী, রূপসী.শ্রেয়সী, 

জাগ জাগ ন।) জীবক্ষুধাহারিণী ॥ 

স্পা? (প্রস্থান) 



২৬ অবাক-কাগ্ড ! 

পি চতুর্থ দৃশ্য ।. 
ইাদারামের বৈঠকখান1। 

( হাদারাম ও মোসাহেবগণ |) 
হাদা। বুঝধে 'ত? আমি যা বলেছিলুম, সত্যি কিন! ? 

সকলে। আজ্তে হ্যা খুব সন্ত, খুব সত্যি, সত্ির টিক্টিকী। 
ই বলি কামান দেখেছে ত? 

অকলে। আজে হ্যা দেখিছি, দেখিছি, খুব দেখিছি। 
১ম মোপা। ঠিক যেন একট! টৌকীর মতন। 

২গ মোস।। টিক কথা, ঠিক কথ, বিশু পিনীকে একট! 
কাধ।নে ঢে'কীতে ধান ভান্তে দেখিছি। 

হাদা। বাধা, দেই কামাঁন যখন ছুঁড় বে, তখন একবার দজাটা 
দেখবে! বাবা, ইংরেজের সঙ্গে চালাকী 2 

সকলে ।” মগীরাজ, আর বলবেন লা, আর বলবেন না, 
আমাদের গা! হাত প! সব ঝিম্ ঝিম্ ক+চ্চে। 

হাদা। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, এদের কি সাহস ! 

সকলে। আজ্ঞে হা, যা ঝলেছেন, যা বালেছেন। 

১ম মৌসা। ঠিক যেন হনুমান, হনুযান। 

ইাা। নাহে--না, হনুমান নয়, এ ব্যাটাদের মর্বার 
পালক উঠেছে । 

সকলে। আজ্ঞে হা! ঠিক ঝলেছেন, ঠিক বজছেন। 
১ম মোসা। পাঁলক ব'লে পালক - ঠিক যেন শকুনির পালক | 
২য় মোসা। আচ্ছা! মহারাজ, জবেন বীড়য্যের নাকি ফাসি 

হয়ে গেছে? | 



অবাক-কাগ্ড ! হণ 
শি তাস | শি হী সি সক সি ৪ টি সপ উস কউ পপি সিনা ৪ সি সিউল ই ক 

সদা। না না এখনও হয়নি, তবে শীপ্রই হবে । 
* ১ম মোসা। মহীরাজ, আমি শুনিছি--আপাততঃ দাঁড়ি 
কামিয়ে তেল মাখিয়ে রাখ.বার হুকুম হয়েছে। * 

ইাদ1। তা হ'তে পারে, হ'তে পাবে) এ কথা কোনও 
কাগজে প'ড়েছ নাকি? পু 

১ম মোসা। আজে হ্যা, একখানা ওই মে কি, বড় ইংরিজী 

কাগজে, তাতে এই রকম সব অনেক ভাল ভাঁল থবর লেখা 

আছে। 

হাদা। আর কিছু খবর পড়েছ নাকি? 

সকলে । বল, বল, আর কিছু প'ড়ে থাক ত মহারাজকে বল। 

১ম মোনা । আজে হ্যা, অনেক কথা তাঁতে লেখ ছিল, 

এই ভূপেন বোসের দ্বীপান্তর, মণীন্দ্র নন্ীর বিষয় কেড়ে নেওয়া, 

ক্য্যকান্তকে জ্যান্ত পুতে ফেলা, পশুপতি বোসকে জেলে প্রেরণ, 

বিপিন পালের মুখ সেলাই ক'রে দেওয়া, সায়েদহোসেনকে নজর- 

বন্দী, এই রকম অনেক ভাল ভাল কথ! তাতে লিখেছে দেখ্লুম 
ইাদা। বস. বাবা, আমি যা ব্ল্ছিলুম, তাই হ'য়েছে। 

দেখলে ত, আমার কথ! ঠিক কি না দেখলে ত? আমি বথন 

পুলিশে চিঠি লিখিছি, তখন কি আর রক্ষে আঁছে। 

সকলে। ঠিক, খুব ঠিক, একেবারে কড়ায় গণ্ডান্ন গিলে গেল। 
হাদা। নাও এখন হুজুগ কর, হুজুগ কর। কেমন হয়েছে? 

সকলে । হু' ছু" বাবা, মহারাজের কথা না শুন্লে শেষ এ 
রকমই হয়। ভউফমন হয়েছে? 

হাদী । ওহে দেখ! দেখ! একি একখানা ইংরিক্ী কাগজের 
কথা না কি ব'ল্লে, প্র কাগজখান1 একবার প'ড়ে মানে ক'রে আমায় 
বুঝিয়ে দিতে পার ? 
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সকলে। আজ্ঞে আমি পারি, আমি পারি, আমি পারি। * 

১ম মৌসা। আজ্ঞে মামি ডফ সাহেবেরস্স্ক'লে আমি পোনর * 
দিন প'ড়েছি, আম আঁপনাঁকে মানে ক'রে পড়ে শোনাব এখন। 

* (ব্যাকুবনাথের প্রবেশ | ) 
ব্যাকুব। মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশ হয়েছে! 

আমায় রক্ষা করুন রক্ষা! করুন! 

সকলে । কি হ'য়েছে? কি হয়েছে? 

ইাদ|া। আমি কি বাড়ীর ভেতর ঢুকে পস্ড়ুবনা কি? 

সকলে। ও বাবা! তবে আমর কোথায় যাব ? 

ইদাঁ। বাবা, আপনি বীচলে বাপের নাম । তোমাদের ভাবনা 

তোমরা ভাব বাবা, 'আমি আর তোমাদের জন্তে ভাবতে পার্ব 
না। 

সকলে। না-না, মহারাজ আর কারও ভাবনা তাবতে 

পার্বেন না।+ 

ব্যাকুব। মহারাজ, আমার সর্বনাশ হয়েছে! মহারাজ, 
আমার সর্বনাশ হয়েছে ! 

হাদ। কিহ'য়েছেকি? 

ব্যাকুব। আঁজ্ঞে-কতক্গুলে! ইস্কলের ছেলে আমার 
বাড়ীতে ঢুকে আমার ভান্তের ইডড়ি নর্দামায় ফেলে দিয়েছে । 

ইাদ|। কি! এত বড়ম্পদ্ধা! 

সকলে। মেরেই ফেল্ব জানে না? ভুটমাদের সঙ্গে 
চালাকী? আমর! মহারাজের লোক, তা ছেলেরা জানে না ? 

ব্যাকুব। না, মহারাজ-_না, তার। কাউকেই ভঙ্ক করে না 

ব্যাটার পটান্ন আমার বাড়ীর ভেতর ঢুকে গিয়ে, একেবারে 
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লামার তৈরী ভাতের হাড়ীটা নিয়ে নর্দামায় ফেলে দিলে! মহারাজ, 
এর বিচার করুন, মহারাজ এর বিচার করুন। £ 

সকলে । এর বিচার ত মহারাজকে কন্তেই হবে । 

হাদা। কি, আমার সভাপঞ্িছের ভাতের ভাড়ী নর্গাদজি 
ফেলে দেওয়া! । একি মগের মল্প,ক পেয়েছিন নাকি? 

সকলে । তা. ন!-ত-কি ? তালা ত-জ্ি ? 

১ম মোসা। ই কেলি কেল্লি-দা জয় একটা ভাল জায়গাতেই 

ঠা ফেল্, তা নয় একেবার নঙ্গামাষ জাতির জি এতউ ব্যাটল 
আমশ্পর্দা কম নয় ! 

ঈাদা । ভটচজ, ভুমি নালিদ কর, আালিন কর) আহ 

আস্কার! দিও না। ব্যাটার! তা হলে মাশায উড ছাল 

তোমার বাড়াতে টকছে, কাল জামা] লাখছে টকছে) মত 

মাঁও, তুমি নাপিস কারে এস। আগে ত্র স্তেএ দমাজগাছি হযটাপ 

নামে+নালিশ কর, & বেটাই “বন্দে মাল? দের আপন গড 

. সকলে । আছে ই[, নানিস ত কতই হবে, আগনি গন 

বলুচেন তখন নালিস ত কার্বেনই_খান ভটুগঙ্ছি মশাই, ও 
ক'রে নালিস ক'রে আনুন । 

ব্যাকুব। আঞ্ে আপনি যখন ঝলছেন, তখন নাপিস শ্ 

কারবুই, তবে কি জানেন-_বড়ই অর্থাভাব, দিন ৮লে না, বালে" 

জের ওই চাক্রীটা মাত্র ভরস!, তাই ভাবছি ; তা না তলে এতদিন 

ত ব্যাটাদের সব গেলে পূরে দিতুম ॥ বিশেষ যখন আপনি এ মন্থে 
মত প্রদান সুচচন। 

সকলে। মহারাঙ্জের এতে সম্পূর্ণ মত। ভট্চাজ্জি মশাই 

যান, আপনি কোশাকুনী বেচেও ব্যাটাদের নামে নাগিন করন; 

ব্যাটার! জোর ক'রে বাড়ীর ভেতর ঢোকে, এত বড় আস্প্চ]। 
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( নেপথ্যে ছাত্রগণের প্ৰন্দে মাতরম্” শব্দ ) & 

ইাদা। একি! একি! আমার বাড়ীতে “বন্দে মাতরম্” 
কেন? 

ব্াকুবু। মহারাজ, সারে পড়ুন, স'রে পড়,ন, সেই ব্যাটারা 
। দেখছি সব এসেছে । এ বাবা, এই দিকেই যে সটান আম্ছে। 

হান! । পুলিস খবর দাও, পুলিসে খবর দাও; ম্যানেঙ্গার_. 

মাঁনেদার, দরনতানাক ডাক -দবওয়ানকে ডাক । 

( একটি বাজ লইর বোগেন, উপেন, স্বরেন, পূর্ণ- 
বাবু গ্ভূতি ছাত্রগণের প্রাবেশ ।) 

নয ॥ অভাঁরাত দানের ভাগু!বে কিছু ভিক্ষা দিন। 
| ভিক্ষা? লিক? কিসের ভিক্ষা? আমি কেনন 

ভিশন হি ? কাত রা ২৭ দেব % 

হাবা। ময়ের ভগ্তার! এ কোন্ মায়ের ভাগুার ? 

শংশেন। ছাঁরুত মাঁভীর ধনভাপ্ার। আপনি কি জানেন 

লাগ ক্সাজ সক্ককেউ মাদেধ ভাগ্তারে যথামাপায ভিক্ষা দিচ্ছেন । 
বুল | ভারন মায়ের ভাগারে ভিক্ষা! ? কেন রত্বগর্ভা মা 

ক "আমাদের ভিখাধিণী হ'ঘ়নেছেন ? 

ঘোগেন। রত্ুগর্ভা এখন শূন্তগর্ভা হয়েছেন । 

ব্যাকুব। আমি ও কথ! শুন্তে চাই ন! ১ ওসব, খালি ঠকাবার 

মতলব। রত্বপ্রহ্থ ভারত মাতা আবার ভিখারিণী কি? এ কথায় 
আমি বিশ্বাস করিনি। এ সব জুচ্চরির মতলব। বটি. 

হাদা। ঠিক কথা, ঠিক কথা, আমিও ওই কথা বলি। 

ভারত মাত! আবার ভিখারিণী কি? এ সব মিথ্যে কণ1, আমি 
ভিক্ষে দোব ন|। 
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» যোঁগেন। ভিক্ষে দেবেন ন! কি ? দেশশুদ্ধ লোক ভিক্ষে দিচ্ছে, 

আর আপনি দেবেন না? 

ব্যাকুব। ঠিক কথা, ঠিক কথা, মহারাজ যা বলছেন ঠিক 

কথা ; দেশশুদ্ধ লৌক যদি বোকা হয়, ত| হ'লে আমরাও কি তাদের 
সঙ্গে বোকা হব? 

উপেন। ভটুচাভ, একটু চুপ কর তা ন'ইলে তোমার 
টিকি কেটে নোব। 

ব্যাকুব। কি, এত বড় স্ম্পর্দান কথা তোমরা আমায় বল! 
ভোঁদবা আদার টিকি কেটে নেবে ? আন আমি কার সভাপপ্ডিত ? 

দেখন অঠাপাদ্, দেখুন, "আপনার সাঁসনেই আমার টিক্তি কেটে 
নেবে বলছে দেখুন । 

উদা। ই টিক কাটালই অননি জল) এ কথা তা হলে 

আমি প্রিভি টনি মূ কাব্র "তাজান? আঙাধ নদা- 

পণ্ডিতের নে টিক কাট্বে, কাকে আমি ফাসি দোয়াব ও| জবান? 
উপেন। মহারাজ কি মানগাছে, আমাদের বাসি দেবেন না 

কি? 

হাদা। দেখ, তোমাদের আমি ভাল কথায় ব/ল্ছি, তোমর। 

এখান থেকে চলে যাও। আমি ওসব চাদ টাদা কিছুই দোঁব না। 

মোসা-গণ। যাঁও নব বেরিয়ে যাও । শীগগির মাও ! চাদ 

দোঁব না! যত ঞ্োচ্চোর সব এক হ'য়ে খালি লোককে ঠকাতে 
আরম্ভ করেছ? 

ব্যাকুব রাজবংশের উচ্চ পদ খালি, আমাদের রাজ! আজ 

ঝাদে কাল মহারাজ! হবেন, আর তোমাদের ভদ্ুগে টাদা দিয়ে 

শেষে সে আশাটীতে জলাঞ্জলি দিন। যাঁও সব যাও! আমর! 
চাদ! দোব ন]। 
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যোগেন। আচ্ছা বাবা, টাদ! না! দাও নেই €নই, ঝি 
' ভট চাজ্জি মশাই, তোমার এঁ টিকিটী আমাদের ভিক্ষা দিতে হবে। 

ব্যাকুব। (টিকি ধরিয়া!) দেখুন, মহারাজ দেখুন! আমার 

টিকি কেটে স্তায় দেখুন। 
ইা। ত1 যাক ভটচাজ, তা যাক্। যদি ভিক্ষার বদলে 

ভট চা, ঠোমর এ' ট্রকিটার উপর দিয়ে, এ পাপ মামার বাড়ী 

থেকে বিদেয় হয়, তা হোগ,। 

ছাত্রগণ। “বন্দে মাতনম্চ। রাজা ভাদারামের ভঞুম হ"য়েছে, 

রাজা উদারাঁমের হুকুম হয়েছে, ভট চাঁছের টিক কেটে নাও, 

টিকি কেটে নাও। (াএগণ কুক টিকি কর্তন |) 

ব্যাকুব। মহারাজ, গে: দ্ গেশুম ! আনান রক্ষা করুন! 

রক্ষা করুন! 

হাদা। সয়ে যাও ভটচাজ, সয়ে বাও, টিকি গেলে টিকি 
আবার হবে__ত্বয় নেই। 

যোগেন। রাজা হীদধারাম যদিও আমাদের ঠাপা দিলেন না 

বটে, কিন্তু তার সভাপগ্ডিতের এই টিক্টা ব্দ কেউ আপনারা 
কিনে নেন্, ত| হ'লে আঘাদের মায়ের তাগারে বৌধ হয় কিছু অর্থ 

গ্রহ হ'তে পারে, কারণ, এটা একটা দেশবিদেবীর স্মৃতিচিহ্ 
স্বর্ূপ। আপনারা কেউ কি এ টিকিটী কিন্বেন? 

সকলে। “বন্দে মাতরম্? ! € ছাত্রগণের প্রস্থান |) 

ব্যাকুব। উঃ! মহারাজ গেছি, বাটার! 'আমার, বেম্মতেলোর 
মাংস পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে! ওরে বাবারে গেলুম রে! এ 

শালা প্বন্দে মাতরম্* কি কুক্ষণেই এদেশে এল রে! শেষ আমার 
পৈতৃক টিকিটা পধ্যন্ত গেল রে! (ক্রন্দন) 



অবাক-কাণ্ ! ৩৩ 

». ১ম মোঃ। ভটচাজ, কেঁদ না, কেঁদ না) ভয় নেই, ভয় নেই, 
মহারাজ তোমার টিকির মুল্য ধ'রে দেবেন--মূলা ধরে দেবেন। 

হাঁদা। ভটচাজ, এস, তুমি এস, এর*প্রতীকার-চেষ্টা দেখা 
যাক এস। (প্রস্থান ।) 

সকলে। আজ্জে হয চলুন, চলুন, লাট সাহেবকে একবার, 
ভেকে পাঠাবেন চলুন । ৪ (প্রস্থান । ) 

ব্যাকুব। আর লাট সাহেব এসে ত আমার সবই ক্রবে। 
আমার এত দিনের সাধের টিকিই যখন গেল, তখন আর লাট 

সাহেব কি ক'র্বে রে বাব! এই যেমন ব্যাটা রাঁজা হাদারাম, 

আমিও তেমনি তার সভাপগ্ডিত হলুম প্লাস্ুলহীন শুগালছ। 
"হব! রাজার-_-গবা মন্ত্রিৎ। (প্রস্থান । 

পঞ্চম দৃশ্য । 
বিডন স্কোয়ার । ্ 

( সিগাঁরেটওয়াল! ও সিগাঁরেটওয়াঁলীর প্রবেশ । ) 
গীত । 

এনেছি দেশী সিগারেট । 
পরখ ক'রে দেখ দেখি একটা প্যাকেট ॥ 

দেশী মাদ্রাজী তামাক, খেলে হুবে গে! অবাক, 
আবার সুগন্ধে মন উঠবে মেতে, আর থাকবেনাকো হেট । 

দেশের জিনিস আদর ক'রে খাও ন! সবাই ভাই, 
আর বিদেশীতে কাঞ্জ কি তোমার,স্-ও ছাড় না বালাই, 

দেশে আর অভাব কিছুই নাই $-.- 
এখন বা৷ চাইবে, তাই ঘরেই পাবে, 

ক্রমে ক্রমে সবই হবে ;-- 
আর দেশের লোকের রুটা মেরে, ভরিও ন৷ বিদেপীর পেট ॥ 

(প্রস্থান । ) 



৩৪ অবাক-কাগ্ড ! 

কোগজারৃত বিলাতী কাপড় হস্তে নরেনের প্রবেশ 1), 
নরেন । আমি ও সব মানি না বাবা ; কেমন লুকিয়ে কিনিছি, 

কেউ টের পায় নি। বাবা! দেশী মিলের কাপড়ের পারে দণ্ড, 

সে কাপড় "াবার মানুষে কখন প'র্তে পারে! ঠিক যেন চট! চট! 

'বিলিতী কাপড়ের কাছে কি কাপড় আছে? মুখ্য ব্যাটার! বলে কি 

ন! বিলিতী কাপড় কিনো না ; আরে বিলিতী কাপড় যদি না প!'র্বি, 

তবে বাচ.বি কেমন ক'রে ? ফতো বাবুয়ানা চ'ল্বে কি ক'রে? 

(ননীর প্রবেশ ।) 
ননী। কি হে নরেন, হাতে কি? 

নরেন। ও কিছু নয়, কিছু নয়, ও একট! জিন্ষি। 

ননী। বলি, কি জিনিষ দেখি না। 

নরেন। নাঁ, না, আর দেখে না, ও একটা আমার প্রাইভেটু 
গ্রিনিষ। 

ননী। কি'এমন প্রাইভেট জিনিষ বাবা, যে,--আমি দেখতে 
পাই না। 

নরেন। না, হে না, ও তোমাকে দেখাবার নয়, আমি চ'্ল,ম 
আমার বিশেষ দরকার আছে। 

ননী। (নরেনের হাত ধরিয়া! ) আহা একটু দীড়াও না, কি 
জিনিষটা! কিন্লে একবার দ্বেখি। 

নরেন। না, না, ও দেখাবার জিনিষ নয় ; তুমি হাত ছাড়, 
হাত ছাড়, আমি যাই, আমাৰ বিশেষ দরকার আছে। 

ননী । দেখ ভাই, তুমি যখন আমাকে দেখাতে কুঠিত হুণচ্চ। 
তখন তুমি নিশ্চয় কোন বিলিতী জিনিষ কিনেছ। 

নরেন। ইহ! আমি বিলিতী জিনিষ কিনিছি ! তোমার যেমন 
বিদ্যে ! 



অবাক-কাঁগু ! ৩৫ 
(সি অসি ওটি পি আস আপ আজ আর 

,' মনী। তা! বেশ, না কিনে থাক নেই নেই, তবে কি কিনেছ, 
আমাকে দেখাও না? 

নরেন। যাই কিনি না, তোমাকে আর্মি দেখাব কেন? 
ননী। তোমার কথা শুনে মনটা কি রকম ছাত হাত কণচ্চে, 

তাই দেখতে চাচ্চি, অনেক আবার ঘরের টেঁকীই কুমীর আছেন 
কিনা, আমার বোধ হয় তুমি বিলিতী কাপড় কিনেছ। 

নরেন। তা বেশ, কিনে থাকি কিনিছি, তাতে তোমার কি? 
আমার থুসী আমি কিন্বো। 

ননী। দেখ ননেন, একথা তোমার বলা ভাল দেখায় না, 
তুমি কার ছেলে তা জান ? 

নরেন। হা, হা, জানি জানি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাঁও, আমার 
দেরী হ'য়ে গেল। 

ননী। দেখ ভাই, আমার স্পষ্ট কথা, তোমার এ কাগজ- 

মোড়! জিনিযটা না দেখে আমি তোমায় কিছুতেই ছাড় ছি না, 
তা এতে তুমি আমায় যা করবার তা কর। ী 

নরেন। ননী, তুই না আমার ফ্রেণ্ড? তোর কি এই ফ্রেও. 
শিপ ? তুই রাস্তায় গলাড়িয়ে আমায় অপমান কর্বার মতলব 
ক'চ্চিস্? 

ননী। তুমি যদি যথার্থ বিলিতী কাপড় কিনে থাক, তা হ'লে 

আমি তোমার ফ্রেণড. নই) এটা নিশ্চয় জেনো--তা হ'লে আমি 
তোমার শক্ত । অপমানের কথা ব'ল্ছ কি? আমি তা হ'লে 

তোমায় হাড়ির হাল কর্ববো তবে ছাড়ব। যে সকল নরাধম এই 

জাতীয় অভ্যর্থানের দিনে জাতীয় একতায় যোগদান না করে, 

তারা কি আবার মানুষ ? তাদের সঙ্গে আমাদের আবার কিসের 
সম্পর্ক ? 



৩৬ অবাক-কাণ্ড ! 
বিন 

নরেন। দেখ. ননী, বেশী চালাকি করিস্নি বলছি; আমি, 
"তোদের ও হুজুগের ভেতর নেই। 

ননী। না থাক, নেই নেই) তোমার মতন একট! নগণা 
কীটের সন্থান্ুভৃতি না থাকলে, আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে 

“নাঃ কিন্তু তুমি বিলিতী জিনিষ কিনেছ কি না তাই জান্তে চাই। 

নরেন। হা! কিনিছি, তুই আমার কি ক'র্বি কি”? 
ননী। দেখ, ভাল কথায় ব'ল্ছ--তুমি কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে 

এস, তা না হ'লে আমি বন্ধুত্বের খাতির রাখবো না। 
নরেন। কেন বল দেখি? এতট! নেওটোপনা কেন কণ্চ 

বল দেখি? একি মগের মুল্লুক পেয়েছ না কি? 

ননী। দেখ নরেন, আমি. তোমাকে ভদ্রলোৌক--উচ্চ বংশোস্তব 

বলে একটু ভালবাস্তুম, কিন্তু আজ তোমার ব্যবহার দেখে 
তোমার ওপর আমার দ্বণা হয়ে গেছে। ছি! ছি! এই কি 

তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয় ? তুমি বাঙ্গালী হ'য়ে বিলিতী কাপড় 
কিনলে ! ধিক! তোমার জীবনে ধিক্ ! 

নরেন। দেখ, ননী, মুখ সামলে কথা ক ঝল্ছি। আমার খুসী 
আমি বিলিতী জিনিষ কিন্বে! ; আমি তোমাদের ও স্বদেশী হুজুগে 
থাকৃবো!;ন1 | তোমরা! আমার কি কত্ত পার করো । 

ননী। কি ক'ত্তেপারি দেখবে? 

নরেন। হ্যা দেখ বো--দেখাও না? 

ননী। তবে দেখ, “বন্দে মাতরম্” । 
( নেপথ্যে যোগেন, উপেন, সুরেন, পূর্ণবাবু প্রসৃতি 

ছাত্রগণের “বন্দে মাতরম্” বলিয়! প্রবেশ। ) 
উপেন। কি:হ,য়েছে? কি হয়েছে? কে প্বন্দে মাতরম্” 

ব'লে চীৎকার কণ্লে? 



অবাক-কাণ্ড ! ৩৭ 

» নন্রী। আমি; দেখ ভাই সব দেখ,_-এই বাঙ্গালী-কুলকলঙ্ক, 
মন্ুযাত্বহীন নরপণ্, তদ্রবংশে অভদ্রের অবতার, আজ লুকিয়ে 
বিলিতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্চে দেখ। 

সকলে। আ'যা বলেন কি! বলেন কি! 

উপেন। কি মশাই, এ কি কথ!! সত্যি সত্যিই আপনি 

বিলিতী জিনিষ কিনেছেন না কি? ৫ 
নরেন। ননী, ভাই, এই তোমার ধর্শ? 

ননী। তুমি ধর্ম দেখিও না নরেন, তোমার ধরা একবার 
ভেবে দেখ দেখি? এই কি তোমার মানুষের মতল কাজ কর! 

হয়েছে? 

উপেন। আর কথায় দরকার নেই, কাণ মলে কাপড় 

জোড়াটা কেড়ে নিয়ে, ও'র সাম্নে পুড়িয়ে ফেল। 
ননী। না ভাই, আর কাণ মলে দরকার নেই; এ রকম 

অকাল কুম্মাগুদের কাণ ম'ল্তেও তোমাদের ঘ্বণা বোগ্ল করা উচিত; 

শুর ঠেঙে কাপড় জোড়াটী কেড়ে নাও, আমি ওর কাপড়ের দাম 

দিচ্চি, উনি গিয়ে আবার দিশী মিলের কাপড় কিনে দিয়ে আঙ্ষুন | 

যোগেন। সেই বেশ কথা, সেই বেশ কথা, দিন মশাই দিন 

কাপড় দিন। ৃ 

(কাপড় লওন।) 

ননী। তোমার এ কাপড়ের দাম কত? 

নরেন। ন সিকে। 

ননী। আচ্ছা, এই নাও ন সিকেই নাও, নিয়ে দিশী ষিলের 
কাপড় কিনে আনগে, ঢের ভাল ভাল কাপড় পাবে এখন । 

(মূল্য প্রদান । ) 



৮ অবাক-কাণ্ড ! 
ইসি টিসি এড পি সত ৯০৪ 

উপেন। কিন্তু একবার কাগ ম'লে যাও যে, সার কখনও 

বিলিতী কাপড় কিন্বে না। | 
নরেন। না আর কিন্বো না। 

. সকূল। চল ভাই সব চল, “বন্ধে মাতরম্*। 

ষষ্ঠ দৃশ্য 
হেহুয়ার বাগ।নের পার্স পথ। 

( দেশী খুষ্তীয়ান্ মহিলাগণের প্রবেশ 1) 
গীত। 

চল যাই ট/উন হলে দেখে আসি--হ'চ্ছে কি? 
(বত) হুজ্ুগেতে মিলে সেথায় ক'চ্ছে নাকি ভির্কুটা ॥ 

ছৌঁম্রা চোম্রা যত আছে, (এর|। সবাই নাকি এক হয়েছে, 
বলছে নাকি সবই মিলে, (আর) ছৌবেনাকে। বিলাতী ॥ 

ঘত বিলাত-ফেরৎ সাহেব ছিল, তারাও নাকি দেশী হলো, 
এক রায়েতে র! দিয়ে সব) বলছে ফেবল স্বদেশী ॥ 

যদি সত্যি এ নব হয়ে থাকে, ( ত৷ হলে ) আমাদের ভাই হযে কি? 

১ম মহিলা । ভগ্মীগণ, তোমর। কি বিশ্বাম কর, এই বাঙ্গালা 

দেশ ভুড়িয়৷ যে বাঙ্গে হুম্ছুগের কথ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার 
ভলদেশে কোন সত্য নিহিত আছে? 

সকলে। কখনই ন, কখনই না, কখনই না। 

১ম মহিলা । সকলে বলিতেছে যে, বাঙ্গালীরা একটা প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছে যে, আর তাহার! বিলাতী দ্রবা ব্যবহার করিবে না। এ 
কথায় কি কখন বিশ্বাস হয়? 

মকলে। কিছুতেই নয় ! কিছুতেই নয় ! কিছুতেই নয় ! 



অবাক-কাগড ! ৩৯ 

» ১ম মহিলা। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার আবার অন্তিত্বকি আছে? 
বাঙ্গালী চিরকালই বাক্যবীর। লিখিতে পড়িতে তাহাদের সমতুল্য 
জাতি এ জগতে অতীব বিরল সত্য; কিস্ত কাজের বেলায় তাহাদের 
সবই ফক্কা! আজ তোমর! আরব্য উপন্যাসের গল্পের স্তা গুনি- 
তেছ ধে, বাঙ্গালী একমত হইয়াছে, তাহা! কখনই হইতে পারে না। 

কারণ যখন চুজন বাঙ্গালী একমত হইয়া,এক ঘরে বাস করিতে 
পারে না, খারা পুত্রের বিবাহের সময় কন্যার বাঁপ্কে জবাই করে, 
তাহারা আবার কি প্রকারে একমত হইতে পারে ? 

সকলে। অতি সতা কথা! অতি সত্য কথ! ! অতি সত্য কথা! 

১ম মহিল!। তাহারা যে আজ সকলে একমত হইয়া বলি- 
তেছে ষে, আর আমরা বিলাঁতী দ্রবা বাবহার করিব না, তাহা! 

আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নহে, কারণ কবি বলিয়!- 
ছেন /-- বাঙ্গালী--প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে ছুর্জয়। 

কিন্তু কার্যযকালে খোজে সবে নিজ নিজ পুথ ॥ 

সকলে। স্বর্গ মর্তকরে যদি স্থান বিনিময়, 

তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত। 

১ম মভিলা। ভশ্ীগণ, শ্রবণ কর, একটা 'লাশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ 

কর--আমি এই অস্বাভাবিক, গগনকুস্গম সদৃশ, বাঙ্গালীর 
প্রতিজ্ঞার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কৌতুহলপরবশতঃ 
টাদনীর দিকে গিয়া দেখিলাম, কত শত ভত্্রসস্তান বেশ লুসন্ত্য 
বেশে চাদনীর আশপাশ ও মধাদেশ হইতে কত রকম 
বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, ইহা দেখিয়া তখনই আমার মনে 
হইল যে, সংবাঁদপত্রওলার| তাহাদের কাগজ বহুল পরিমাণে 
বিক্রয় করিবার আশায় এই অসার সংবাঁদ রটন! করিয়াছেন যে, 



8৩ অবাক-কাড! 
মক ২০৯০ স্পর্শ জিও সস আশ স্। শত: ছি ৬. *৬৯। দিত দল শশা ৩ ০৯৮৯৮ সপ শাস্তি ও পি স্সরপিউি 

গ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার: কর। সফলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর বিলাতী ভ্রব্যু 

ব্যবহার করিব না । তাহা হইলেই আমাদের উদ্ধার হইবে। কিন্তু, 

যে বাঙ্গালীর অস্থিত্ধে মস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, বিলা্তী ভাব ঢুকি- 
যাছে, সবে বাঙ্গালীর ঘরে বিলাতী দ্রব্য ছাড়া আর কোন গ্রব্য 

দেখিতে পাওয়া যায় না, ঘষে বাঙ্গালীর অশন, বসন, ভূষণ সবই 
বিলাতীতে পরিপূর্ণ, '্লেই বিলাভী-প্রাণ, বিলাতী-জ্ঞান, বিলাতী- 
ধান বাঙ্গালী জাতি -বিলাতী ভ্রব্য বাৰ্হার বজ্জন করিয়া কেমন 

করিয়া যে জীবিত থাকিবে, তাহ! আমি ধারণা করিতে পারি না! 
পকলে। তাহ! হইলে বাঙ্গালী জাতি মরিয়া যাইবে। 

১ম মহিলা । অতি সত্য কথা! অতি সত্য কথার 

কর্তনের সরে গীত। 

১ম ম মহিলা. আহ। বঙ্গালীর গ্ায় সাহেব সেবিতে আর কি কেহ জগতে আছে? 
সকলে-_ কৈ দেখিতে না পাই 7 

১ম মহিল।-_ সাহেব পুজিতে। সাহেব ভজিতে কেউ লাগে না বাঙ্গালীর কাছে। 

সকলে-_- সাহেবের জুতো, সাহেবের গুতো ঝঙ্গালী-জীবনে সার 
সাহেবের কৃপা বিন বাঙ্গালীর উপায় নাহিক আর । 

১ম মহিলা -. তবে এমন কথা! কেন দে বলে? 
সকলে-. ওমা! তাই ত সখি 1-» 

১ম মহিলা বিল/তী জিনিস ছু'ইব না৷ আর কেন সে বলে? 
সকলে -. ওনা কোথা যাব গে। ! 

১ম মহিলা - তাঁদের দেবতার জিনিস ছু'ইব না আর কেন সে বলে? 

সকলে-- যাদের দিনটী চলে না বিলাতী ন1 হ'লে, 
তাদের এ কথ! বলা ষে মিছে। 

১ম মহিল। -- বাঙ্গালীর মত সাহেব ভজিতে আর কেহ কি জগতে আছে? 
চলে! সবে ধাই, দেখে আমি ভাই, 

এ সুধ সত্যি কিদ মিছে। 



অবাক-কীগ্ | ৪১ 

সপ্তম দৃশ্য 

কলে স্কোয়ার। 

( মিঃ ককের প্রবেশ |) 
111. ০০০৮, 3 (০৭, ] 00172 709151500 ৬15 

0১6 065115 ৫০ 01199) 17621) 018175 8906 1105৩ 590 
11021) 25595, 1720 60171199015 1770056 01195 196, 1 0759 
917০0, 01050, 009 10571101906 00952 059505 ৬111 50006 
66710711000 (106 17581 01 0196 07151)05 13116190 1100 

( একজন পাহীরওয়ালার প্রবেশ |) 
পাহা। সেলাম্ পৌছে হুভুর। 
111. 0001. 835 21] 00০ 09115 01 13211, ৮7170 919 

১০ ? 500 শালা, টোম্ কোন্ হায়? 

পাহা। হান, পুলিল্ম্যান্, পাঁহারাওয়াঁলা, আঁপ্কো! তাবেদার 
হাঁয়। জনাব হুকুম বর্দার্। 

11. ০০০]. 4101 01006 08010 086 105565 510051 
191, 0207 ৮00 001 90900175557 5872 061] 179) ৮1105 0105 
13217021525 212 1১0/1115 20086 “03200908800505 
79 100010115 50156565215 0599 £01 20801 

পাহা। হ। সাহেব, ঠিক বাত, হ্থায়, শাল! লোক্ বড়া বদ্মাস্ 
হায়, হর্দম্ ওহ বাত বোল্কে চিল্লাতা হায়। 

041, 09০15 156 0১6 15508915 ০17 41321500102 
1৪17৮ 011 00917051095 0915 6. 05215 006 8 106 1001 

হাম টোম্কো উহ পুছ্ছতা৷ নেই, টোম্ বোলাঁকর এ “বগ্ডে 
মাটরম্” কেয়া হায়? 

পাহা। হাঁ! হুঙ্কুর "বন্দে মাতরম্” বড়! বুর! বাত হায়, আউর 
যেত! বাবু পোক ওহি বাত বোলকে চিল্লা হায় 



৪২ অবাক-কাণ্ড ! 

11. 0০০৮, 9115 81 হাট 08৩, ০৪ 106৮6 
৮0 91911 1255 2 10115 20900 1101017600৫ 7001 951773, 

০ পাহারাল। বড্মাস্ শাল! ! (প্রহার । ) 

পাহা। আরে বাপ! জান্ গিয়ারে ! জান্ গিয়ারে ! 

* € মিঃ হারিসের গ্রবেশ। ) 
111, 172175. ৬9০ 158৮5 আট 05591 2 558 1958 

[:0100৩21) 052010800০0: 10905217010 00 5 0010 
08, 17725810151007 017 059 [9০০: 5001, 13010 ০18, 310 095 
রা 00 525101. 16 205 850 704১ 116 0045 ০0 
25 00? 

111. 0001. 0. [ ০৮6 01] 17 0926 005 5105 
006 ০6117) ০0121166015, 1 20760 05280101212 (051 
21] 07101151027 19 000 1550 025591 60 1511518230৩ 
(10100 2. 127129511750555 

পাহা। নেহি হুর, হাম্ কুচ, কম্ুর নেহি কিয়া, বেকসুর 

সাব্ হাম্কে| মার্তা হ্থায়। 

17. ০০০৮. কেয়! শাল!, টোম্ হাম্সে ঠাট্টা:নেহি কিয় ? 
পাহা। নেহি হুজুর, হাম্ আপ্্কো। তাবেদার হায়, হাম্ 

আপ্কো। কেইসে ঠাট্টাবাজী করেগা ? 
8177 75057 1550 1] 01৩ 51) সা ঠ55 102095060. 
211, 00005, 1 85155010110 126 07507521010 01 

81521110100 [51101 41351006177 02257 15, 2110 021 
17509117950 0০ ০1091 00 :8055/6£ 0 00) 00550101) 2৮ 
00111010195. 

111. 17815. 70 01 0৮ 700 215 01565117 8958010 
1176 এ 1017002126 01217 11100 908 10707 910 008 005 
5551565150০ ০6 5012৩ 111-090 800 119001)0 £0:092175 
11702 001561525 18501008176 007 2 2079181 3189176 
8100 ০8101000001) 001501559, 19০ 047 0001707112175 
810 টা) 07110302015 19156111015 75091501821" 
821) 901১0 9165 19981 0০ 06 5217 ০0৫5 04 09918 1১585, 



অবাক-কাগ্ড ! ৪৩ 

8110 30179 01 91)010১ 10130910 01 00611 10610011217 01007 
51081] 50:517610) ৪1525 1106 10 0:96) 01610591585 ৪1001 
8017 81001701087015 90190051550 2170 10705110 হামএ 
00050 01 ৮1190101026 06912 1010950 *01 0617 5106710% 
210 ৮1081100105 056 058015 02170610110 01212115810 
081) 10661. 15155 0617 105205 1 15051)12175 22811)5 
00617 50৮616120, 

11. ০0০0, 1 101)16 51) 1110291 21015 0905০ 60 
$০0এ৮ 00618 7001 ঠি52 20 21000915015 7 185 
1001 26091 700৫4 02100510553, 0210 155 07 508 111. 
১০01:2-70956, 23:0181) 60 079 05917058016 01 0215 0157 
091108) 1217501) “1321700108119812 27151617902 510. 
1121, 10082111175 5/11617661 708] 1299 2, 10117019621), ০2,001 
1১010 01171102170 0580 10100 01500 270 0105 2 

101, 17121180181 0916517519100 চিজ 05 20 008 
ঢ6810175 8 811. 50139 005" 185 10০-00০9190 9০00 10 
05 (00 06 90801102196, 07 51৬11)0 700 0015 1001151) 1095, 

111. 009০1. 1585 136 199119 8:171091) 71580 25 09 
1151) 00920105 ? 

101, 1725115- 16 05681) “7511 0000050 
11. 0০9০] 0101 10601 109৮51---500 01018610170 

110৮7 91012%0 0095917801505 2199 00607109৬91 00921] 
21750100 1175012126 ৮5 05 00001210155 150 500 001 
002 90110 ৮০510 ] 99115%৩ 11 0726, 

147.175115, 2 ০22 85919 900 00010 005 10010001, 
0190, 0১96 5 005 10581010506 005 ৯০10, 

11. 0০010 শালা 25 2 10901 00109 100 105 & 
090]. ৬৬৮51] ? 11050 8001050152 1০ 10110. ( পাহারা ওয়ালার! 

প্রতি ) এ চৌকীডার ভাই, হামূকো৷ কমর ছোড় দেও । 
পাহা। হাম্ তো আপ্কো তীবেদার, আপ্লোক মাঁলীক, 

গরীব পর্বার্, হাম্ তে৷ আপকো কাম্মে হর্দম্ হাজির হ্থায়। 
111. 75119, 1,001 19616 511, 10900:5 7010 1255 ৪910৪ 

৮01 ০৫621501069 60 10120 035 61105 15 81758007010 1019 

1017595. 15 11701 00621 026 ৮৮5 0211 8120015106 0315 8 
4191096] ০775? [5796 16010917109 49915 00917195810 ? 

শা 



৪৪ অবাক-কাণ্ড ! 

চা, 0901. 017, 08810]: 500 511, 1 10950 0076 6 
11) 50175255 1100%7 1221155 007 7009910010১ 1 ০0%/5 029 
19009117)86102 00 ৮081 00015 5517 

11. 1712115010১ 70017060170 10127101005, 1 210 
2180 900 102৬০ ০0116 10801 €0 7001 3010195, 902100 73 
075 01521500001 17865. 0005151569১ 11017, 09৩ 30৫ 
01090, 0০ 1191)6 017 ৮/1)0959 11700505210 0005001- 
17355 2170 01511128000) 1099 11180701760 005 10150) 270 
015900) 0£ 015 07255159 ০1105191705 1091705 09002 
17051 0199 095? 06 0১050, %/1)0 ৬10) 8 105000 5৬০10 01 
52155 2170 21019011059 2.598117 011517551559 00 059 09 
1710155 17851915 06 চা 5689 8110. 18170910950), 
11012 31)917)9 8170 919077909 (0 0১910001015 070171561৮9, 
02 0055 118৮০ ০998০০01010) 00670205501 0611 
1001)019 69. 7056 18910910270. 1)150110 16501705 
01 05611 61091219019 210956015 2170 13255 /111191% 
2110550. 061561595  €0 ৮৪ 01011250 17700 099 
0621) 001)0201)9 06 51)9005001 9195215. ( নেপপো বনে 
মাতরম্। ০ 1901. 10015, 011610 0015)995 ৪ [98105 01 0099 
৮1101) 07911 1৭6101021 50106 21321006109 09181 

( রাখী হস্তে বালকগণের প্রবেশ |) 
বালক। সাহেব, সাহেব, আমর! আজ তোমাদের হাতে রাখী 

বেঁধে দোব, তোমর1 আমাদের কিছু খ্ল্বে না ত 
111. 17911519000 106 20510 100 09211117055 ০0177 

৮10) 25 1727) 25 700 ০80) ] 210 16907. 

( বালকগণ কর্তৃক বাখী বন্ধন। ) 

1. 0০90. 001 20৬] হা? 07165 2 07217290 
1021, 00105, 00079, 10 11015 0111755) 1901051085৩ 
001 ৭1২9101055৮) 10616 15 00 11510010510. 

বাঁলক। সাহেব, 99০0৫ ৫87. তোমাদের মতন ভাল সাহেৰ 

পেলে, আমরা তাদের হাতে সব রাখী বেধে দোব। সাহেব, এক- 
যার তোমর1 বল ন৷ “বন্দে মাতরম্?।' 

সকলে। “বন্দে মাতরম্””। (প্রস্থান । ) 
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€ লাঠিয়ালবালকগণের প্রবেশ |). 
শীত। 

দকলে-_আমর! কেমন লাঠি খেলি দেখ দেখি সবে, 

এই লাঠিতে কাঁজ হবে কি নাঃ তৌমরা বিচার ক'রে নেবে। 
মশাই বিচার কারে নেখে॥ 

১ম বালক--আমি এমন খেল্বে। লাঠি, খেলার চোটে মার্ব হাতী, 

সকলে-_-আমাদের খেল! দেখে সবাই অবাক হনব ! 
ওগো মশাই অবাক্ হবে। 

২য় বালক--আমি এমন খেল্বে! লাঠি, উড়বে যত ধুলে। মাটা, 

৩য় বালক--. আমার ঘুরবে লাঠি বন্বনাবন্, শব হবে সন্সনাসন্। 

সকলে-- খেল্বো সবাই রম্-রমা-রম্ঃ দেখে সবাই অবাক্ হবে! 
তোমর। সবাই অবাক্ হবে |! 

অষ্টম দৃশ্য 
গৃহস্থপলী । 

( অমল বিমলার প্রবেশ |) 
তমল]। বলি কি লো! ! ব্যাপার খান] কি? এখনও যে বিলিতী 

চুড়ী হাতে রেখেচিস্? 

বিমল1। চুড়ি আবার দ্রিশী কোথায় পাব যে প'র্ব ? তুই যে 

এখনও বিলিতী কাপড় পরে রয়েছিস্ £ 

অমল] । ওলে! এ পুরণ কাপড় তাই, নতুন হ'লে কি আর 

প'দ্তুম? 

বিমল ॥। নতুন বিলিতী কাপড় আর পর্বি কিক'রে লো ? 
ধোপায় যে আর এখন নতুন কাপড় কাচবে না, ওম | এ হ'লে! কি 

লে! ? দেশ শুদ্ধ লোক সব খেপলো নাকি? ওমা! কোথা 

(পগ্রস্থান। ) 
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যাব গেট বলে কিন! বিলিতী কাপড় প'রূব না, বিলিতী কান্ত 

'প'র্বিনা ত তবে কাপড় কোথায় পাবি? 

অমল! । কেন কাপড় পাব না কেন? আজ কাল যে মাবার 

এদেশে সবু কাপড় তৈরী হচ্চে। আবার ুন্চিস্নি, কাপড়ের 

কল তৈরী ক'র্বার জন্তে বড় বড় লোকের! সব দোরে দোরে 
ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্চে? 

বিমল । কেন? বড় লোকের! ভিক্ষে কচ্চে কেন ? তারা কি 

আর নিগ্পেরা এক একটা কল ক'ত্বে পারে না? 

অমলা। ও বাব ! সে যে অনেক টাকা খরচ হবে, তত টাকা 
বড় লোকেরা কোথায় পাবে? 

বিমলা। কেন, বড় লোকদের কি তত টাক! নেই? তবে 
আবার তারা কিসের বড় লোক গ!? 

অমল! । বড় লোঁক কিসের তা জানিস্নি? তাদের বড় বড় 
বাড়ী আছে, মন্ত মস্ত ঘোড়া আছে, ঘড়ি আছে, চেন আছে, 

হীরের আংটী আছে, তাদের মাগেদের গায়ে এক ঝুড়ি ক'রে গয়না 
আছে, এই নব নিয়েই তারা বড় লোক। 

বিমল! । ওমা! যাঁদের এত আছে, তবে তারা আবার কোন্ 
লজ্জার ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে? 

অমলা। না! বাপু, তোকে আর বুঝুতে পারি না! ও সবে 

হ'লে! তাদের নিজেদের, সে তারা দেবে কেন? আর তারা 

কি বিলিতী কাপড় পরে যে, বিলিতী কাপড়ের কল করবার জন্তে 

তাদের সব টাক1 দেবে? এ দেশের লোকের জন্তে কল হচ্চে, তাই 

দেশের লোকের কাছে তার! ভিক্ষে কচ্চে। 

বিমলা। তবে তার খুব ভাল লোক, তাই এই সব কঃচ্চে, তা 
নইলে তাদের এ সব ক্র্বার দরকার কি? ভাদের ছুঃখু কিসের? 
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স্জ্জি 

, অমল1। বড় লোকের! ভাল লোক নয় ত কি গরীব লোকেরা 
ভাল লোক? তারা কেমন ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে, গাড়ী 

চ'ড়ে বেড়ায়, কত কি থায়, কত জায়গান্ যায়, তার! ভাল লোক 

নয় তকি আমার সেই কেরানী ভাতার ভাল লোক? « 

বিমলা। ওমা, সেই জন্তে সে দিন বোস্ গিনি বল্ছেলো ষে, 

তারা বিলিতী কাপড় আর ছ্োবে না। আর যাঁরা বিলিতী কাপড় 
গপ'র্বে, তাদের সঙ্গে আর কথা কবে না। তাদের এক ঘোরে 

ক'র্বে। 

আমলা । আহা, কি কথাটাই বল্লি লো! বোস্ গিন্নিরা আবার 
কবে বিলিতী কাপড় পরে? আমি ত আর জানি না, ঘে, তাদের 

ঘরে আলমারী ঠাসা নব দ্বিণী কাপড় রয়েছে, তাই পরেই ফুরিয়ে 

উঠতে পারে না, আবার বিলিতী কাপড় পর্বে? ওলো, যার! 

চিরকাল দিণী কাপড় প'র্চে, তাদের আর এতে ছুঃখু কি? ছুঃখু 

এই আমাদের মত গেরস্তদের | + 

(পুতুল হৃস্তে বিমলার পুন্ত্র গোপালের প্রবেশ 1) 

গোপাল । মা! মা! আমি এই পৃহুলটা কিন্বো! মা! দেখ না 
কেমন খোক। পুতুল, আমায় কিনে দাওন! ম1 ! 

বিমল1 | দেখি, ওমা ! এ যে বিলিতী, ছি! ছি! বিলিতী পুতুল 

কি কিন্তে আছে ? যাঁও যাঁও, ফিরিয়ে দিয়ে এস । 

গোপাল। তা হক্ বিলিতী, আমি এই পুহুলই কিন্বো । 
বিমলা। ছি বাঁবা, ওকথা মুখে এনো না। এখনি তোমার 

ইস্কুলের ছেলেরা শুনতে পেলে কাপ ম'লে দেবে। 

গোপাল। ইস্ কাগ ম*লে দিলেই হল আর কি! আমার তো! 
কার গায়ে জোর নেই ! | 

লি 
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অমলা। তোর গায়ে কেমন জোর আছে, কৈ এ পুতুলট] 
' ভেঙ্গে ফেল, দেখি। 

গোপাল। দেখবে, দেখবে, ভাঙ্গতে পারি কি না দেখবে ! 

বিমলা। না ন| ভাঙ্গিস্নি, পরের পুতুল ভাঙ্গিদ্নি, ফিরিয়ে 
. দিয়ে আয়। 

গোপাল। দেখনা; দেখনা, আমার গায়ে জোর আছে কিন! 
দেখনা । 

( পুতুল ভঙ্গ করণ । ) 
অমল1। আপদ গেছে; বা রে গোপাল, তুই তো খুব বাহাছর, 

দেখ আঙ্গ থেকে এই রকম ক'রে, বিলিতী পুতুল দেখবি আর 

ভাঙ্গ বিঃ তা হ'লে তোর গায়ে খুব জোর হবে। 

গোপাল । দেখবে, দেখবে, আর একট। ভাঙ্গ বো। আচ্ছা 
আর একটা তুলে নিয়ে আস্ছি দেখ। 

বিমল । ওরে গোপাল ! যাস্নি, বাস্নি, পরের পুতুল আর 
ভাঙ্গিস্নি, এখনি দাম দিতে হবে। 

অমল! । ইল্ দাম দিতে হবে! কেন দাম দিতে হবে? এ 

সময় কেন সে পাড়ার ভেতর বিলিতী জিনিস বেচতে এসেছে ? 
তার সব জিনিস ভেঙ্গে দেবে-_বেশ ক'র্বে, আমি আর সব ছেলে- 
গুলোকে ডেকে দিই গে। 

বিমলা। ওমা! ও কি গো অমল! দিদি! গরীবের সর্বনাশ 
করে৷ না। 

অন্ল!। সর্বনাশ আবার কি ?যার! দেশের সর্বনাশ ক'রুছে, 
তাদের জিনিল যার! বেচবে, তাদের সর্বনাশ আগে করা উচিত; 
ঘাম নিতে হয় সেই স্ুরেন বীড়,য্যের কাছে গিয়ে নেবে, আমি ত 
ছেলেগুলোকে ডাকি গে। (প্রস্থান। ) 
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/ি সি সস্তা ডি জি জাপা শত তা পা সস পাশ শনি শীত জ ও হরি রা লন জী স্পা চার 

। বিমলা। যাই, গোপাল মামার, আবার গরীবের কিপর্ধানাশ 
ক'র্ছে দেখিগে। 

(ব্যাকুবনাথের প্রবেশ 7?) 
বাকুব। কেন বিলিতী কাপড় কিন্বো না? অবশ্য কিন্বো, 

আঁমার খুসি আমি কিন্বো!। ব্যাটার! বলে কি না দিশী কাপড় কেন? 

কেন, বেশী দাম দিয়ে দিশী কাপড় কিন্বো কেন? যাআমি সস্তা 

পাব, তাই কিন্বো ; চোর ব্যাটার! এই সুযোগে ধিশী কাপড় বেচে 

বেশ দুপয়স! ক'রে নিলে, কিন্তু আমি তা ঝলে বোকা নই, আমি ও 

হুভুগে কথায় ভুলিনি বাবা, আমি ঠিক বিলিতী কাপড় কিনিচি, 
আর হাঁদারামকে ব'লে পুজোর বিদেয়ের কাপড় সব বিলিতী কিনি- 

য়েচি; যার ইচ্ছ! হয় নেবে, না হয় আমি ত আই, শেষ আমিই 
না হয় সব নেবো। 

(করিমবক্সের প্রবেশ 1) 
করিম। কি ঠাকুর মশায়, কি ব'লছেন কি ?* 

ব্যাকুব। ব'লুবে আর কি ছ।ই ? দেখ না, যত ব্যাটা ছুভবুগে 

জুটে দেশটাকে ছারথারে দিতে বসেছে ! 

করিম। দেশটাকে ছার খারে দিতে বসেচে কেন £ 

ব্যাকুব। তা নয় ভকি?ব্যাটারা বলে কি ন! বিলি-ী জিনিস 

কিনে! না; বিলিতী জিনিন না| কিন্লে তোদের ধিন চ'ল্ৰে 

কফোথেকে ? তোদের ফ'তো নবাবী হবে কোখেকে ? এত সস্তায় 

কাপড় পাবি কোখেকে ? 

করিম। কেন ঠাকুর মশায়, আপনি অমন কথ! ঝল্চেন 

কেন? আন কাল তো ঢের সম্ভা ধিশী মিলের কাপড় হয়েছে, 

তাই কেন আপনি কিন্লেন না ? 
৫ এছ 
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বাকুব। ওহে বাপু মিঞা সাহেব, তুমি জান ন1, দিশী মিলে 

কাপড় যতই সম্ত। হোক, তবু বিপিতীর চেয়ে মাগ্গি । 

করিম। আচ্ছা ঠাকুর মশায়, আপনি কি মাংস খান? 

ব্যাকুর। তা কেন খাব না? পেলেই খাই। 
করিম। আচ্ছা ? আপনি মাংসর সের কত ক'রে কেনেন? 

বাকুব। কেন, ছ আনা সাত আনা--যখন যেমন পাই, 
তখন তেয়ি কিনে খাই । 

করিম। আচ্ছা, আমি ঘর্দি আপনাকে ছু আনা সেরের সন্ত! 

মাংস দি, তা হ'লে কি আপনি কেনেন? 

ব্যাকুব। কেন কিন্বো না? অবশ্য কিন্বো, ছু আনা সেরের 

মাংস পেলে, আমি মাছ ত্যাগ ক'রে রোজ মাংস খাই । 

করিম। তা বেশ, আপনি আমার সঙ্গে আহ্ন, আমি আপ- 

নাকে ছু মানা সেরের মাংস কিনে দ্িইগে। 

ব্যাকুব। ৫স কোথায় পাওয়া যায় বল না? আমি গিয়ে নিয়ে 
আম্বেো এখন । 

করিম। কসাইদের দোকাঁনে গেলেই আপনি ছু আনা সেরের 
মাংস পাবেন এখন । 

ব্যাকুব। কসাইদের দোকানে ? সে কিসের মাংস? 

করিয। কিসের মাংস তা আবার আপনাকে ঝলে দিতে 

হবে? কসায়ের দোকানে, ছু আন! সেরে, কি মাংস পাওয়া যায়, 
ত। কি আপনি জানেন না? 

ব্যাকৃব। হূর্ণা, দুর্গা, ছি! ছি! ছি। ডি কেমন বাঁকুব লোক 

হে? চর্গা, তুর্গা, ছি! ছি! থুঃ খুঃ, তুমি জান না আমি কে? আমি 

রাজ। ছাদারামের লভাপগ্িত, তুমি আমার সামনে এমন কথ! 
বলতে সাহস কর ? 
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, 'করিম। চেপে যাঁনন! ঠাকুর মশায়, আর বেণী বকেন. কেন ? 

আপনার হাঁদারামের ব্যাপার আমার জান্তে আর কিছু বাকী 

নেই, তাই তিনি পুজোর সময় যত সাহেব নিমজ্ রণ ক'রে বাড়ীতে 
ব'সে এ মাংসর শ্রাদ্ধ করেন। 

ব্যাকুব। তুমিকিরকম লোক হে! ও সব বড় লোকের 

কথায় তোমার কণা কইবার অধিকার কি আছে ? 
করিম । বড় লোকের কথায় কথা কইবার আমার অধিকার 

না থাকতে পারে, কিন্ত আমার দেশের কথায় কথ! কইবার আমার 
খুব অধিকার আছে, এটা মানেন ত? 

ব্যাকুব। ত| কৈতে হয় কওগে, তা আমায় ঝল্তে এসেছ 
কেন? 

করিম। আপনি বিলিতী৷ কাপড় কিনেছেন কেন ? 

ব্যাকুব। বলি তোমরাও কি এ দলে মিশেছ নাকি ? 

করিম। এ আর দলাদলি কি, হিন্দু মুসলমান এক ন! হ'লে 

আর এদেশের উপাঁয় নেই--এটা এখন আমরা বেশবুষ্তে পেরেছি, 

তাই আমরা এক হয়েছি! আপনি হিন্দু হয়ে, ত্রাঙ্গণ হয়ে যে, আজ 

এই মহাসন্মিলনের দিনে, ছু পয়স! সস্তা পেয়ে যখন গোমাংসরূপ 

এ বিলিতী কাপড় কিনেচেন, এ দেখে মামি বড়ই আশ্চধ্া হয়েছি। 

ত। নিয়ে যান, সপ্তার গোমাংস এ বিলিতী কাপড় বাড়ী নিয়ে যান। 
(প্রস্থান। ) 

ব্যাকুব। দুর ছাই, চুলোয় যাক, ( কাপড় নিক্ষেপ ) ছৃর্ণা ! 
দুর্গা! ছি! ছি! এতবড় কথা বলে, আমি তর্কবাণীশ হ/য়ে, এ 

নামের কাপড় বাড়ী নিয়ে যাব? যাক আমি ও কাপড় নেব না, 

কিছুতেই নেব না। ছি ! ছি! হৃর্নী ! ছুর্গা ! ব্যাটার সব এক হয়েছে, 

হিন্দু মুললমান কেউ বাকী নেই, সব এক হয়েছে ) কেবল এই 
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আমাদের হাদারাম ছাড়া সব এক হয়েছচে। হর্গা! হর্গা! ব্যাটা 
আমার কাপড় আোড়াটাই নষ্ট ক'রে গেলে! । 

(প্রস্থান। ) 

( ভীতিনীগণের প্রবেশ ও গীত |) 

বেঁচে থাক কুরেনগ্ডপেন, ওগো আব!র দেশীর আদর হলো । 

যত তির কলে গতি, ওগো আমাদের সব দ্রুখ গেলো ॥ 

দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘরে, পশ্ুপতি ভিন্দ। করে, 

বিপিন পালের কণার জোরে, ছেলেরা সব পাঁগল হলো ॥ 

মণীন্রনাথ মহারাজা, তার ত ভাতি প্রজা, 

সবাই এখন হলো! ত'জী, বিনামূলে ভাত পাউো ॥ 

ক্র্যাকান্ত মহারাজা, *  ধীকে ভক্তি করে সকল প্রজা; 

লালাবাবর বংশধ্ব্জা, ওগো সতীশ্চন্্রও খাকুক ভালে! ॥ 
যত ছিল বারিষ্টার, তারাও এখন বুঝলে সার, 

ক'রূবে কলে প্রতীকার, ওগো! চৌধূরীরাও দিশী হলো ; 

হীরেন রবি আবদুস সোভান, তার।ও এখন দলে এলে। ॥ 

রাজা দ্বিগম্বরের বংশধর, আর নাটোরের সেই অধীশ্বর, 

আ'র যত ছিল বড় ঘর, সবাই দেশীর পক্ষ হ'লো ; 

কেবল অন্পবুদ্ধি * * * দল ছেড়ে বেদেলে গেলো ॥ 

টি: পালিত আর হেমচন্দ্রঃ যার! পুরে। সাহেন ছিলো 

তারাও দেশের ছুঃখু বুঝে, ধুতি পরে সভায় এলে। । 

দ'নের জোরে সুবোধচন্্র সাধারণের রাজা হলো, 

কেবল রাজা হাদারামের, সোৌণার বদন কালী হ'লে ॥ 

(প্রস্থান ।) 
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| নবম দৃশ্য। 

বাগাজার গ্রীট । 

( মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ব্যাক্ুবনাথ 
ও বালকগণের প্রবেশ |) 

ঘালকগণ। (সমস্বরে ) আর মাথা ঢাকুলে হবেকি? 
টিকি কাট! ভট্চাজ্জি ! 

( তোমার ) গলায় দড়ি ছি!ছি!ছি! 
( চতুর্দিকে বেষ্টন ও করতালি ) 

ব্যাকুব। ওরে শালারা! আমার টিকি কেটেছে, তাঁতে 
ভোঁদের বাবার কি রে শালার! ? 

বালক। তোমার টিকি বেচে টাকা পাব, 
সেই টাকা ভাগারে দোব। : 

ব্যাকুব। ওরে শালার! ! একটু ছাড়ান দে রে শালারা, একটু 

ছাড়ান দে। এ শালার! যেন কাকের পিছে ফিঙ্গে লেগেছে, এ 

শালাঁদের জালায় ষে আমি গেলুম গ! ! এ শালার! আমায় দেশ 

ছাড়! ক'র্বে নাকি? 

১ম বা। ভটুচাজ্জি মশাই ! তোমার মাথায় পাগড়ী কেন? 

ধ্যাকুব। আমার মাথায় পাগড়ী, তাতে তোর বাবার কি? 

সকলে। আর মাথ! ঢাকুলে হবে কিঃ 
তুমি টিকি কাটা! ট্চাজ্জি। 

ব্যাকুব। ও শালারা! একটু চুপ ক'র্ রে শালারা, একটু 
চুপ করু। 

১ম বা। আচ্ছা, আমরা চুপ ক'র্ছি, তুমি একবার “বনে 
মাঁতরম্” বল। 



৪৫ অবাঁক-কাঁগড ! 
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ব্যাকুব। শাল! ! তোর মাথা মাতরম্ বল্বে, শালা ! তোদের 

বাপ চোদ্দ পুরুষ “বন্দে মাতরম্” বলুগ্গে। 

সকলে। দেশ-বিদ্েবী ভট চাজ্জি! 
* তোমার গলায় দড়ি ছি! ছিঃ! ছি! 

ব্যাকুব। শাল! [ তোর বাবার গলায় দড়ি। তোর যেখানে 

যেআছে-_সাতানি জাত পুরুষের গলায় দড়ি । শালার ! আমার 

গলায় দড়ি? মামি হ/লুম রাঁজ! হাদারামের সভাপগ্ডিত, শালারা 

আমার গলায় দড়ি দিতে এসেছ? দীড়া শালার দাড়া, তোদের 

একবার মজা দেখাচ্চি দীড়া। জুতিয়ে শাঁলাদের পন্তা! উড়িয়ে 
দোব, তার পর কে আমার কি কণত্তে পারে দেখ বো। 

( বালকগণের ইতস্ততঃ পলায়ন । ) 

সকলে। দেশবিদেষী ভট চাজ্জি, 
তোমার গলায় দড়ি ছি! ছি!ছি! 

ব্যাকুব। * ওরে শালার! ! আমি দেশবিদ্বেধী হইচি, তাঁতে 
তোদের বাবার কি? তো! শালার! আমার পেছুনে ফেউ লেগেছিন 
কেন বল দেখি? 

সকলে । আব মাগ! ঢাকৃলে হবে কি? 
( ওগে! ) টিকি কাটা ভট্চাজ্জি। 

বাকুব। না আর এদেশে থাকা হ'লে না। এ শালারা 

তা হ'লে আমায় পাগল ক'র্বে তবে ছাড়বে, যে দেশে “বনে 

মাতরম্” নেই, আমায় সেই দেশে যেতে হবে, তাঁ নইলে আর 
আমার রক্ষা নেই। 

(পূর্ন বাবুর প্রবেশ ।) 
পুর্ণ । ভটচাঞ্জ ! যে দেশে “বনে? মাতরম্” নেই, সে দেশ 

এ ভারতবর্ষে নেই, তবে তুমি কোথায় যাবে ভট্চাঁজ, ? 

শি 
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' ব্যাকুব। এই যে পূর্ণ বাবু এসেছেন। বাবা, আমায় রক্ষা 
কর! রক্ষা কর! এই ভিরকুট, বিচি শালাঁধের হাত থেকে আমায় 
রক্ষা কর বাবা। আমি গেলুম! শালার! আমায় সকাল থেকে 

জাঁলাচ্ছে, আমার বাড়ীর চতুর্দিকে গিয়ে চেঁচাচ্চে, পথে ঘাটে 

দেখলে ত আর রক্ষা নেই, আমি গেলুম বাবা, আমি গেলুম, ' 
আমাকে আর খিষ্ঠঠতে দিলে না বাবা, “আমাকে আর তিষ্ঠতে 
দিলে না, আমায় রক্ষা! কর। 

পুর্ণ। তা তুমি আমাদের সঙ্গে “বন্দে মাতরম্” বল না 

কেন? তা হ'লে ত আর কোন গোলই থাক্বে না। 
ব্যাকুব। ও বাবা ! তুমিও দেখ.চি আবার এঁ কথা বঙ্গ! যাঁও, 

যাও, তোম।কে আর রক্ষা! ক'ভে হবে না, তুমি সরে পড় বাবা, 
সরে পড়। 

পূর্ণ। ভটচাজ.! তোমার অদৃষ্টে দেখচি অনেক লাঞ্চন! 
আছে, তাই তুমি এখনও আমাদের দলের বিরুদ্ধাচবুণ কণ্চ। 

ব্যাকুব। লাঞ্চনা ? কিসের লাঞ্ুন! ? আমার খুমী আমি ব+ল্ব 

না, তাঁতে তৌমরা আমার কি ক'র্বে কি? আমায় কি ফাসী 

দেবে নাকি? 
পূর্ণ । সত্যি ফাঁসী না হোক, এক রকমে ফাঁসী হবে বটে। 

তোমীর সঙ্গে আর আমরা কেউ থাওয়1 দওয়া, আদান প্রদান, 

রাখ বে। নাঃ ষে ধোপা নাপিত তোমার বাড়ীতে ঢুকবে, তাকে 

আমর! কেউ বাড়ীতে টুকৃতে দোব না; এমন কি, তোমার 

বাড়ীতে যড়া মরূলেও আমর! কেউ ফেল্তেও যাব না, তখন 
তোমার কি হবে? 

ব্যাকুব। আ্য1! বল কি হে পূর্ণ বাবু? এসব সত্যি ব'ল্চ, 
না! আমায় ভয় দেখাচ্ছ ? 



৫৬ অবাক-কীণ্ড ! 

পুর্ণ। যদি সমাজ শাসন ক'ত্তে হয়, ত হ'লে এই রকম না 
ক'রূলে কিছুতেই সমাজ শাসন হবে না, এ আমাদের সেই সাবেক 

প্রথাকে আবার সাদরে অবলম্বন ক'ত্তে হবে, ত1 নৈলে আর আমা- 

দের সমাল থাকবে না। তোমার মতন যথেচ্ছাচারীর অত্যাচারে 
সমাজ উৎসন্নে যেতে ব'সেছে। 

( পরামাণিকের প্রবেশ । ) 
পরা। ভটচাজ্জি মশাই! আমার পাওন! গণ্ডা চুকিয়ে দিন, 

আমি আর আপনাকে কামাব না । 

ব্যাকুব। মেকিরে? কামাবি না কিরে? তুই যে আমাদের 
ংশাবলীন্ নাপিত, কামাবি নাকি রে? 

পরা। আজ্ডে তা সেকি ক'র্ব বলুন, আপনি আমার বড়, 

লা আমার জন্মভূমি বড়? আমার জন্মদেশের বিরুদ্ধে যে দাড়াবে, 

তাকে আমি কেমন ক'রে কামাঁব বলুন ? আমি গরীব লোক বলে 

আমার কি দেখের ওপর মায়। নেই ? আমি দেশের লোকের মুখ 
ছেড়ে, আপনার একলার মুখের দিকে চাইঞ্চে পারিনি। আপনি 

আমার পাওনা গণ্ড সব চুকিয়ে দিন। 

ব্যাকুব। ও বান! এবলে কি? এ যে দেখচি আমার এক 

ঘোরে হবার ্রোগাঁড় হ'ল বাবা, এখন করি কি? 

পূর্ণ। বলি তটাজ, ভাবছ কি? দেখ, দেশের বিরুদ্ধে 
ধাড়ালে, আরও কৃত কি হয় দেখে! । 

€( রজকের প্রবেশ |) 
রঙ্গক। প্রণাম ঠাকুর মশাই, আমি আর আপনার কাপড় 

কাচবে! না, আমি সব কালকাপড় আপনার ক্কিরিয়ে এনেছি, 
বুঝে নেবেন চলুন। আপনার বাড়ীতে রেখে এসেছি । 
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 'ব্যাকুব। বলি ব্যাপার খানা কি রে? তো বেটারাঁও এই 
হুজুগে মেতিচিন্ নাকি ? 

রজক। এ আবার হুজ্জুগে মাত! কি ঠাকুর,মশীই ? এত দিনের 
পর যদিই ভগবান আমাদের ওপর একটু মুখ তুলে চেয়েছেন, তা 

আমরা তাই হেলায় হারাব? এসময় যদি আনরা সকলে এক 

হ'য়ে এক মতে কাক্গ না করি, তাহ'লে আর আমাদের কোন কালে 

কিছু হবে না, চিরদিন এই রকম হা! অন্ন, হাঅন্ন ক'রে মরতে হবে, 
আমি শুন্লুম--আপনি নাকি আমাদের দলে মেশেন নি) সেই 
ভন্তে আমি আপনার কাল কাপড় সব ফিরিয়ে এনেছি, আপনার 

মত লোকের কাপড় 'আর আমর! কাচবে না। 

বাকুব। বলি পূর্ণ বাবু! এ বেটাবলেকিহে! আমিযে 
শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। 

পুরণ । এখনও অবাক হবার ঢের বাকি! এর পর গয়লায় ছুধ 

দেবে না, ডাক্তার তোমার বাড়ীতে রুগী দেখতে আস্বে না, 

মেথরে পাইখানা খাটুবে না। তখন আরও অবাক হবে ভট.- 
চাজ, এখন আমি চ'লম। আজ দ্রজন দেপবিদ্বেধীর এফিজি 
অর্থাৎ কুশপুন্তলিক! দাহন, হবে, সেখানে আজ মহাধুম্, আমি 
দেখতে যাচ্ছি। 

ব্যান্ধুন। বলি শোন, শোন, কুশপুত্তলিক! দাহন কি হে? 
কি বল্ছ কি? আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। 

পুর্ণ। ছুজন বড় লোক প্বন্দে মাতরম্ঠ দলের বিরুদ্ধা- 

চরণ ক+*রেচে, তাই আজ তাদের কুশপুস্তুপিক। ক'রে পোড়ান হবে, 

মুদ্দফরামে তাদের মুখ-অগ্রি ক'র্বে, দেখতে চাও তে। চলো । 

ব্যাকুব। ও বাবা! বলকিহে? আমিষে ক্রমেগুনে শুনে 

বসে পড়ি । শেষ কি 'আামারও কুশপুত্তলিক! দহন ক*র্বে নাকি ? 
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পূর্ণ] তা ক'র্বে না ?আর একটু আমাদের বিরুদ্ধে থাক্লেই 
করবে । 

ব্যাকুব। ন1 বাঁঝ না,আর কোন্ শাল! তোমাদ্দের বিরুদ্ধে কথা 
কইবে, আমায় আর জ্যান্ত পুড়িও ন। বাঁবা, আমাকে তোমাদের 
দলে টের্নে নেও বাঁবা, দলে টেনে নেও, তা নইলে আঁমি মার যাব | 

পূর্ণ। দলে আর টেনে নেওয়া নিই কি? গঙ্গাঙ্গান ক'রে 
হাতে বাঁধী বেঁধে একধার “বন্দে মাতরম্” বলো, আর মায়ের ধন- 
ভাগারে কিছু ভিক্ষা দিয়ে এস, তা হলেই সকলে তোমার আবার 
বন্ধু হবে এখন। 

ব্যাকুব। তা হ'লে প্র ছেলেব্যাটার1 ত সেই তাই কাটা বলে 
পেছুনে গেছুনে টেচাবে না? 

পূর্ণ। না, না, তুমি একবার “বন্দে মাঁতরম্” ব'লে দেখই 
না, ওর) তা হ'লে তোমাকে গুরুর মতন মানত কর্বে। 

ব্যাকুব । আচ্ছা, ঝল্ছি বাবা! ব'ল্ছি ! কিন্তু শাল! হাদারাম 

টের পেলে আমায় আর বাড়ী ঢুকৃতে দেবে না, তা কি করব? ন 
দেয় নেই দেবে; যা শালা, ন1 হয় মার তোর মাসহার! নাই খাব, 
তা ব'লে দেশের লোকের সঙ্গে শক্রুত। ক'রে দেশে বাস ক'র্ব কেমন 

ক'রে বাবা? না, না, তা হবে না, তা হবে ন!, বল ভাই সব বল-_- 
সকলে। বন্দে মাতরম্”।  » 
১মবা। ভটচাজ্জি মশাই! আজ থেকে আমরা 'আর কেউ 

সেই কথা মুখে আন্ব না, আমর! সকলে আপনাকে প্রণাম ক+চ্চি, 
আপনি আশীর্বাদ করুন--আমর1 যেন জননী জন্মভূমির পুজো 
ক'ত্তেপারি। (সকলের প্রণাম করণ ।) 

ব্যাকুব। পূর্ণ বাবু, এইবার আমার চোঁক দিয়ে জল বেরিয়েছে। 
আমি যাই গঙ্গান্নান ক'রে মায়ের ভাপগ্তারে কিছু দান ক'রে আসিগে, 
আমার দেশ আগে, না হাদারাম আগে, যাই বাবা যাই। 

(প্রস্থান।) 

সকলে। “বন্দে মাতরম্:” | 
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সস্তা পাসসস্ত+ ৬৮ সটান 

ঃ বালকগণের নীত। 

আগে চল, আগে চল্ ভাই। 
পড়ে থাক। পিছে, 
ম'রে থাকা মিছে, 

বেঁচে মরে কিব! ফল ভাই ? 
আগে চল্ আগে চল, ভাই। , 

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সদয়, 

দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়, 

সময় সময় করে, 

পাজিপুথি ধারে ধারে, 
সময় আর কোথ। পাবি, 

বল দেখি বল ভাই? 

আগে চল,আগে চল, ভাই। (রবিবাবু ) 

€ সকলের প্রস্থান ) 

দশম দৃশ্য । . 
( বাগবাজার রায় পশুপতিনাথ বন্থুর বাঁটী।) 

রায় পশুপতিনাথ বন, কুমার মন্মগনাথ মিত্র বাবু 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুব্র, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, 

মহারাজা! সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, 
নাটোরাধিপতি প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাত্ম 

গণ আসীন ও অসংখ্যজন-সমাগম । 
(সম্মুথে মায়ের ধনভাগ্ডাপ্রর বাক্স সংরক্ষিত এবং 

সকলের তাহাতে দানকরণ । ) 

€ব্যাকুবনাথের প্রবেশ |) 

ব্যাকুব। আহা, মরি! মরি! কি শোভাই হয়েছে, যেন 

টাদের হাট। ক্রোরপতিরাও আজ মায়ের জন্তে ভিক্ষে ক'চ্চেন, 
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আর আমি কি না এই সব ছেড়ে, সেই হারামকে নিয়ে পে 

ছিলুম! ছি! ছি! ছি! কি অন্যায় কাধ্যই ক'রেছি-__, এখন 

মায়ের ভাগারে কিছু ভিক্ষে দিয়ে আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

, কৃরি। বল ভাই বল, সকলে বল “বন্দে মাতরম্”। 

সকলে । “বন্দে মাতরম্:” | 

(জনৈক অন্ধের প্রবেশ। ) 
অন্ধ। হী! বাবা, বাবুর! সব কোথায় বাবা? 

বাকুব। কেন? কেন? বাবুদের কেন ? 

অন্ধ। এখানে কোথায় সব ভিক্ষে নিচ্চে বাবা ? 

বাকুব। এই যে তোমার সামনে সবাই ভিক্ষে নিচ্ছে, 
দেখতে পাচ্ছ না? 

অন্ধ। বারা, আমি চক্ষুহীন ভিখারী, আমাকে একবার 

বাবুদের কাছে নিয়ে চল না বাবা, আমি কিছু ভিক্ষে দোব। 

ব্যাকুব। তুই ভিখিরী, তুই আবার ভিক্ষে দিবি কি? 
অন্ধ। কেন বাবাঃ আমি ভিক্ষা দোবনা কেন? আমিকি 

মার ছেলে ই? ভারত মাতা কি,আমার মা নন? মীর জন্যে 

সকলেরই ভিক্ষা দেওয়া উচিত, তাই আমি আঙগ ভিক্ষা ক”রে ছু 

আন! পেয়েছি, তাই মায়ের ভাগারে দিতে এসেছি । বাবুরা কি 

আমার এই ভিক্ষার ধন মায়ের ভাগারে জমা! ক'র্বেন ন1? 

পূর্ণবাবু। কেন জম! করবেন ন1? ভাই, অবশ্যই 
ক্বেন, মা আমাদের ভিথারিণী হয়েছেন, আমরাও মায়ের 

ভিথারী সন্তান। এস ভাই ভিখারী এস, তোমার সঙ্গে আজ আমরা 

কোলাকুলি করি এপ। ধন্য, ধন্ঠ বাঙ্গালী জাতি, ধন্ত ভারতবর্ষ ! 

(আলিঙ্গন।) 
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স্ 

* সকলে। “বন্দে মাতরম্”। 
পূর্ণবাবু। চল তাই, চল, ভিক্ষা দেবে চলো। এই দেখ 

পণুপতি বাবু তোমার ভিক্ষা নেবার জন্তে' হাত পেতে দীড়িয়ে 
আছেন। 

অন্ধ। বাবু, বাবু, আজ আমি ধন্ত হ'লুম। এতদিনের পর . 
আমার ভিখারীর জীবন সার্থক হলো! *" 

( ভিক্ষা প্রদান। ) 
সকলে। “বন্দে মাতরম্ঠ | 

পূর্ণ। তাই নব! দেখ, আজ আমাদের কি আননোর দিন 
দেখ। আজ আমরা ক্ষুদ্র, 'বৃহত, পণ্ডিত, মুখ? ধনী, দরিদ্র, এক 
উদ্দেশ্তটে এক প্রাণে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, বাঙ্গালীর এ 

মহাসন্মিলনের দিন ইতিহাসে হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁকৃবে । যা, কেহ 

কখনও স্বপ্নেও ধারণ! করিন্তে পারে নাই, আমাদের আজ তাহাই 

হইয়াছে । একতাবিহীন বাঙ্গালী জাতি আজ একতা-বন্ধমে আবন্ধ 
হয়ে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, এ দৃশ্ঠ কি সখের দৃশ্ঠ নয় ? 
এ ব্যাপার কি মানন্দের ব্যাপার নয়? ভাই সব এ দেখ, মহা 

মহা ধনকুবের মহাত্মগণ দেশের ছুঃখ দৃরীকরণংর্থে ভিখারীর 

ম্যায় তোমাদের নিকট ভিক্ষ! প্রার্থনা কণচ্চেন। ভাই সব, তোমা- 
দের যাহার যাহ! সাধ্য, এ জাতীয় ধনভাগারে দান ক'রে সাজ 

ধন্ধ হও, আজ বাঙ্গালী জাতিকে ধন্ত কর, সমস্ত বাঙ্গাল! দেশকে ধন্ত 

কর, এমন দিন আর পাবে না, এ মাহেন্দ্র সুযোগ বাঞঙ্গালী-জীবনে 

আর আস্বে না) এ সুযোগ হেলায় হারিও না। জেনো--সেই 
মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তোমদের প্রাণে এই মহছুদ্দেস্তের 

উদ্দীপনা করিয়াছে । মানুষের ইচ্ছার কখনই এমন স্ুুমহ্ৎ 

কাধ্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। দীন দরিদ্র বিপন্ন বাঙ্গালীর উপর 
৬ 



৬২ অবাঁক-কাণ্ড ! 

সেই দীনবন্ধু ভগবানের কপ! হইরাছে, তাই আজ বাঙ্গালী এক 
প্রাণে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে--মার আমর! বিদেশীয় দ্রব্য 

ব্যবহার করিব ন। ধন্ত ধন্ত বাঙ্গালা দেশ, ধন্য বাঙ্গালী জাতি, 
যেখানে তগবান্ হেলায় যুগে যুগে 'আবিভূতি হইয়া জীবের কষ্ট 
নিবারণ করেন। ভূ'ই সব, আর চিন্তার অবসর নাই, মায়ের 
ধনভাগার পূর্ণ করিবার জন্ত সকলে মুক্তহস্ত হও) ধীরে ধীরে 
বাহ্থাড়ত্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বকারধ্য সাধনে তৎপর হও। 

গোলমাল করিও না, গোলমালে কোন কাধ্য সিদ্ধ হইবে ন|। 

জানিও-_-আমর! ছূর্বল পরাদীন জাতি । তোমাদের ভয় কি? 

ধঁ দেখ, মহারাঁজ। হূর্য্যকাস্ত আচাধ্য বাহাদুর, রাঁ় পশুপতিনাথ 

বসু, কুমার মন্মথনাঁথ মিত্র,-কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, বাবু গগনেন্ত্র- 

নাথ ঠাকুর, মহারাজ! মুনীন্দরচন্্র নন্দী, রাজ! সুবোধচন্্র মল্লিক, 

নবাব আবছুস্ সোভান চৌধুরী ও নাটোরের মহারাজ! প্রভৃতি মহা 
মহা ধনকুবেরগণ ঈশ্বর-মাদেশে তোমাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান 

হইয়াছেন, তবে আর তোমাদের কিসের ভাবন! ? তোমর! এখন 

প্রাণ খুলিয়া জননী জন্মভূমির পুজা কর, মুক্তহস্তে মায়ের ধন- 

ভাগু।র পূর্ণ কর ; তোমাদের সকল ছুঃখ শীঘ্বই দূর হইবে । যদি 

বাঙ্গালী হও, যদি ভারতবর্ষ তোমাদের জন্মতুমি হয়, তাহ! হইলে 
আজ সকলে এই জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান কর। 

জাতীয় সঙ্গীত । * 

বন্দে মাতরম্! 

সথজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীশুলাং 

শশ্ু-হামলাং মাতরম্ ॥ 

* অভিনয় কালে দর্শকনাত্রেরই এই মহা৷ জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান করা কর্তব্য | 



অবাক-কাণ্ড ! ৬৩ 
বি ৯৯৮ ৬ জপ ০৯ সি পাস সা ৯ ৯১৯ ইউ উপ পিস শিপ শিস ৬০৯৯ লি পি সস্উিি 

,গুত্র-জ্যোংনা-পুলকিত-যামিনীং ফুল্ল-কুম্থমিত-দ্রমদল-শৌভিনীং 

স্ুহাসিনীং স্ুমধুর-ভাষিণীং 
স্খদাং বরদাঁং মাতরম্। 

সপ্ত-কোটা-ক্-কলকল-নিনাদ-করালে, 
স্বিসপ্র-কোটী-ভুজৈর্ধত-খর-করবালে, | 

কে বলে মা তুমি অবর্লে ;-- 
বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং 

রিপুদল-বারিণীং মাতরম্ ॥ 

ভুমি বিদা!, তুমি ধর, তুমি হৃদি, তুমি মন্ধ, 
ত্বং ছি প্রীণাঃ শরীরে ১ 

বাহুতে তুমি ম৷ শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 

তোমারই প্রতিম1 গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 

ত্বং হি ছুর্গ1! দশ-প্রহরণধারিণী, কমলা কমল-দল-বিহারিণী, 
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং। 

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং 
সুজলাং স্ুফলাং মাতরম্ ॥ 

শ্ামলাং সরলাং স্ুপ্রিতাং ভূষিহাং 
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥ 

( আমাদের বঙ্কিম বাবুর ) 

এ, টিসি, 
১৯, কু রি রা 

. ্ রি ৃ সি: 

ডি ৬ ্ন্ ২১১১ 
রঃ রঃ ্ . ক্স ও 

যবনিকা। রে এ 7৫) 
হু. 



যুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত * 

চণ্ভীরাম।. র্ ধর্মমূলক পধ্ণঙ্ক নাটক, ভারত লঙ্গীত সমিতির 
” সভ্যগণ কর্তৃক অভিনীত ) 71০ 

রত্বমাল্লা। ( অদ্ভু চণ্ঘটনাপূর্ণ মিলনাস্তক পর্শন্ক নাটক ? ইউনিক্ 
ও ন্যাশান্ঠাল থিয়েটারে অভিনীত ) ১৬ 

জাহানারা । (অপরূপ প্রমোদ গীতিনাটিকা, ইউনিক্ ও স্তাশান্তাল 
থিয়েটারে অভিনীত ) 1%/০ 

নতুন বাবু। (বর্তমান সমাজের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, ইউনিক্ খিয়ে- 
টারে অভিনীত ) 1০ 

প্লেগ প্রহসন । সাময়িক রঙ্গময় নকা। ) ) 

শনপপূর্ণা। (সংদারের জলম্ত ঘটনাপূর্ণ, অস্ভুত পরগঙ্ক নাটক। 
এরূপ নাটক বঙ্গ নাট্য জগতে অতীব বিরল। 
ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত ) ১২ 

শ্রীরাধা। ( পৌরাণিক গীতিনাটা, মহাক্গনী পদাবলীতে সুশো- 
ভিত। এই শীতিনাট্যে "শ্রীরাধা”-মহিমা বিশদরূপে 
বিবৃত কর! হইয়াছে, ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত ।%০ 

অবাককাও! (সাঁমগিক নূতন স্বদেশী ছবি, স্তাশান্যাল থিয়ে- 
টারে অভিনীত ) ০ 

কমল!।  গ্রতিহাদিক নাটক ( ভারত সঙ্গীত সমিতিতে 
অভিনীত ) (যন্ত্র) 

কর্ণধধ। (ব্রাংভার্সে ) পৌরাণিক নাটক (যন্তস্থ) 

সাজিয়া। নূতন নাটক (যনত্স্থ ) 
ৃ প্রকাশক 

সন ১৩১২ সাল। . ১ প্রীগুরুদাস চট্টোপাধায 
কলিকাতা । ২*১ নং কর্ণওয়ালিস্ হী, 

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী । 
















